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PREFACE

Digicom - 4th International Conference on Digital Design and Communication is organized by the Design School of the Polytechnic Institute of Cavado and Ave and by
ID+, Research Institute for Design Media and Culture with the cooperation of CECS-UM.
Digital is increasingly ubiquitous and prevalent in our networked and global society. This conference aims to be a space for reflection and analysis on the constant challenges of digital communication for society, institutions and brands. This event brings
together annually the work of researchers, academics and designers from around the
world. Although Digicom is focused on the area of communication design, the objective is the promotion of an open, broad and plural discussion, aggregating different
areas of knowledge, namely arts, technology, communication sciences, education
sciences, branding, etc. The conference thus seeks to stimulate interdisciplinary relationships that contribute to a solid development of scientific activity.
The event took place between November 5 and 7, 2020, and, due to the COVID-19
pandemic, it was exceptionally held online.
The Digicom received three keynote speakers:
Fernando Moreira da Silva, Full Professor and Researcher in Design. President
of CIAUD - Research Centre for Architecture, Urbanism and Design; Coordinator
of the PhD degree in Design at FA_ULisboa; Coordinator of the FCT panel for PhD
grants in Design, Architecture and Urbanism, and CnPq International Evaluator,
Brazil. Regular participation in national and international universities; Member of
Scientific Commissions of several international scientific journals; Coordination
and participation in several research projects; Regular publications in peer-reviewed
scientific journals, several book chapters and three books.
Rachael Feinman, Product Designer raised in California. She studied graphic design and began her career working for digital agencies in Los Angeles and New York.
She has been embedded into teams for various clients including Hulu and Airbnb
before making her full-time transition in-house. Now, she finds herself designing
the merchant experience within Google Maps London and is part of the Women@
Google team. She loves the challenges that come with her role and always strives to
put users’ needs first.
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Daniel Raposo, Designer, Researcher and Professor of Communication Design
at ESART - Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo
Branco. He is particularly dedicated to themes such as Design of Brand Visual
Identity, Branding, Design Management, Brand Typography, Editorial Design and
Design Theory. He has a PhD in Design from FA-ULisbon, a Master’s degree in Design,
Materials and Product Management from UA, a degree in Communication Design
and Graphic Techniques, Graphic Design and Advertising from ESTGP. His papers,
chapters and books on design include “Communicating Visually: The Graphic Design
of the Brand” (English editions by Cambridge Scholars Publishing in 2018 and 2019
and Spanish edition by Experimenta Libros, 2020), “Perspective on Design: Research,
Education and Practice” (Springer), “Investigação e Ensino em Design e Música” (IPCB
Editions, 2017), “The rebellion of the lyrics” (ePub, 2013), “A rebelião dos Signos. A
alma da letra” (in Portugal by Dinalivro, 2010 and in Argentina with La Crujía, 2008)
and “Design de Identidade e Imagem Corporativa” (IPCB Editions, 2008).
The videos and photos of the guest speakers’ communications from the four
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 approximately 80 communications, strictly selected by Digicom’s Scientific
Committee, from different international researchers and designers.
The three days event resulted in extensive debate sessions, where the participants’ personal and professional perspectives encouraged the discussion, showing
the importance of this kind of event.
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 fourth 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, have contributed to its success!
Thank you very much to all participants, book contributors and people who have
collaborated to the success of this edition, and to all the readers of this book, we
hope you enjoy it and see you next year!
Nuno Martins
General Chair
Daniel Brandão
Co-chair
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PREFÁCIO

A Digicom – 4ª Conferência Internacional de Design e Comunicação Digital é organizada
pela Escola de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e pelo ID+, Instituto
de Investigação em Design, Media e Cultura, com a cooperação do CECS-UM.
O digital é cada vez mais ubíquo e dominante na nossa sociedade em rede e global.
Esta conferência pretende ser um espaço de reflexão e análise sobre os constantes desafios da comunicação digital para a sociedade, instituições e marcas. Este evento reúne anualmente o trabalho de investigadores, académicos e designers de todo o mundo.
Embora a Digicom esteja centrada na área do design de comunicação, o objectivo é a
promoção de uma discussão aberta, ampla e plural, agregando diferentes áreas do conhecimento, nomeadamente as artes, a tecnologia, as ciências da comunicação, as ciências da educação, o branding, etc. A conferência procura assim estimular relações interdisciplinares que contribuam para um sólido desenvolvimento da actividade científica.
O evento teve lugar entre 5 e 7 de Novembro de 2020, e, devido à pandemia da
COVID-19, foi excepcionalmente realizado online.
O Digicom contou com a participação de três oradores convidados:
Fernando Moreira da Silva, Professor Catedrático e Investigador em Design.
Presidente do CIAUD - Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design;
Coordenador do Curso de Doutoramento em Design da FA_ULisboa; Coordenador do painel da FCT para bolsas de doutoramento em Design, Arquitetura e Urbanismo e Avaliador
internacional do CnPq, Brasil. Participação regular em universidades nacionais e internacionais; Membro de Comissões Científicas de várias revistas científicas internacionais;
Coordenação e participação em diversos projetos de investigação; Publicações regulares
em revistas científicas com revisão por pares, diversos capítulos de livros e três livros.
Rachael Feinman, Designer de Produto criada na Califórnia. Estudou design gráfico e começou a sua carreira a trabalhar para agências digitais em Los Angeles e
Nova Iorque. Foi integrada em equipas de trabalho para vários clientes incluindo a
Hulu e a Airbnb antes de fazer a sua transição para tempo inteiro. Agora, ela encontra-se a desenhar a experiência de comerciante dentro do Google Maps de Londres e
faz parte da equipe do Women@Google. Adora os desafios que lhe são apresentados
e esforça-se sempre por colocar as necessidades dos utilizadores em primeiro lugar.
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Daniel Raposo, Designer, Investigador e Professor de Design de Comunicação na ESART
– Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Dedica-se
particularmente a temas como Design de Identidade Visual de Marca, Branding, Gestão do
Design, Tipografia de Marca, Design Editorial e Teoria do Design. É doutorado em Design
FA-ULisboa, mestre em Design, Materiais e Gestão de Produto pela UA, licenciado em Design
de Comunicação e Técnicas Gráficas, Ramo Design Gráfico e Publicidade pela ESTGP. Entre
os seus artigos, capítulos e livros sobre design, destacam-se “Communicating Visually:
The Graphic Design of the Brand” (edições inglesas pela Cambridge Scholars Publishing
em 2018 e 2019 e edição espanhola pela Experimenta Libros em 2020), “Perspective on
Design: Research, Education and Practice” (Springer), “Investigação e Ensino em Design
e Música” (Edições IPCB, 2017), a “A rebelião da letra” (ePub, 2013), “A rebelião dos Signos. A
alma da letra” (em Portugal pela Dinalivro, 2010 e na Argentina com a La Crujía, 2008) e
“Design de Identidade e Imagem Corporativa” (Edições IPCB, 2008).
Os vídeos e fotografias das comunicações dos oradores convidados das quatro 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, aproximadamente, 80 comunicações, rigorosamente selecionadas pela
Comissão Científica da Digicom, de diferentes investigadores e designers internacionais.
Os três 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 evento 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
Após longos meses de preparação para esta quarta edição da Digicom, não poderíamos
deixar de aqui registar e transmitir um agradecimento especial a todos aqueles que
acreditaram neste evento e, de diferentes maneiras, contribuíram para o seu sucesso!
Muito obrigado a todos os participantes, a todos os que colaboraram nesta publicação e que contribuiram para o sucesso desta edição, e a todos os leitores deste
livro, esperamos que o apreciem e até ao próximo ano!

Nuno Martins
General Chair
Daniel Brandão
Co-chair
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Producción periodística de patrones
de diseño multipantalla
Sandra Méndez-Muros1 [0000-0003-4312-9798]

Resumen En el contexto de la tarea de producción periodística, este trabajo pretende
detectar las diferencias de patrones de diseño en las versiones multipantalla en un
medio nativo digital y en un medio no nativo digital. Partimos de la hipótesis de
que los valores diferenciadores que aporta la tradicional jerarquización visual de los
contenidos periodísticos se atenúan en las versiones multipantalla, siendo esto más
acusado en el medio nativo que el no nativo. Empleamos el análisis de contenido
cualitativo y de carácter descriptivo sobre una muestra de 1.474 textos periodísticos y
publicitarios. Entre los principales resultados se encuentran que el uso de elementos
multimedia y el patrón en la disposición de elementos muestran que las versiones
multipantalla se contemplan como productos diferentes en el medio nativo digital,
mientras que en el medio no nativo digital presentan mayor grado de similitud con
tendencia a seguir la clásica jerarquización vertical de medios impresos.
Palabras clave diseño web, multipantalla, producción periodística, diarios digitales,
dispositivos móviles.

1

Introducción

La crisis sanitaria originada por la COVID-19, con el consiguiente confinamiento de la
población española, ha marcado hitos comunicativos en 2020 como la clara predilección por los smartphones. El Estudio del Impacto del Coronavirus en el uso del móvil
realizado por Smartmet Analytics (2020) indica que durante la primera semana que
se declaró el Estado de Alarma por el Gobierno creció en casi una hora, situándose
en las 3 horas y 24 minutos. Por otra parte, este mismo estudio recoge que cadenas y
periódicos digitales han visto fuertemente incrementadas sus audiencias, de forma
que la incertidumbre y la necesidad de inmediatez en la información han produci-

1

Universidad de Sevilla, España. sanmenmur@us.es
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do un crecimiento de las aplicaciones de periódicos tradicionales como El País o El
Mundo y de agregadores de noticias como Upday.
Pero, aun en la situación de normalidad previa, el consumo de contenidos en
multipantalla está eminentemente consolidado. Según la asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación en España IAB 2019, la penetración de los
smartphones en internautas mayores de 14 años era del 96% y el tiempo medio de
consumo en dispositivos móviles era de 2 horas y 53 minutos entre smartphones y
tablets (Puromarketing, 2019). Otros dispositivos que se mantienen o aumentan su
consumo son las tablets, los smartwatchs, los dispositivos VR, los altavoces inteligentes y los wearables.
Desde el punto de vista de la producción, las empresas periodísticas encuentran
una nueva alternativa para obtener beneficios a través de contenidos destinados a
ser consumidos en teléfonos inteligentes, dada su penetración en el mercado, aun
teniendo en cuenta el desplome de ingresos por publicidad, como consecuencia de
la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus. Aunque en la filosofía
productiva de la convergencia, en cuanto a la generación de sinergias y optimización
de costes, se da un uso extendido de contenidos compartidos que adoptan variados
formatos (López & Torregrosa, 2013), el nuevo producto debe contar con un diseño y
contenido propio para promover un modelo de negocio independiente en el servicio
informativo (Costa, 2013, p. 27).
Con el presente estudio buscamos poner en valor el empleo del diseño multipantalla en los diarios digitales españoles en relación a la preeminencia de contenidos
según la disposición visual y el potencial de los medios para guiar la relevancia de
los mismos a través de ésta. La exposición de modelos diferentes de jerarquización
sirve de ejemplo al resto de medios para observar su papel con el uso del Responsive
Web Design.

2

Marco teórico

A la hora de producir contenidos multisoporte para la difusión en multiplataforma,
los medios cuentan con sistemas de gestión de contenidos, aplicaciones informáticas que permiten crear, editar y publicar el contenido y el diseño de manera independiente y pueden ser controlados por una sola persona que crea y edita la página,
lo que elimina la labor continuada del maquetador.
De manera creciente se originan publicaciones o se crean versiones de cibermedios existentes destinadas a ser consumidas en dispositivos móviles (ordenadores
portátiles, netbooks, tabletas Ipad y Android, eReaders, iPhones, smartphones, etc.),
lo que comprende investigar nuevas opciones de diseño reticulares con contenido
adaptado al diseño específicamente creado para cada versión.
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Aunque se tiende a una estandarización, actualmente no existen modelos consensuados respecto a proyectos editoriales ni líneas de diseño (Yunquera, 2015, p.
136), por lo que los desarrolladores web encuentran dificultades para crear formatos
digitales que funcionen en todo tipo de dispositivos y configuraciones, teniendo en
cuenta la diversidad de marcas y modelos. Asimismo, cada producto periodístico
requiere de unas soluciones de diseño distintas de acuerdo a su naturaleza y modelo
de negocio.
Entre las principales dificultades se encuentra la reducción de la pantalla como
soporte en dispositivos móviles: “a nivel de diseño de una interfaz móvil implica varias cuestiones en simultáneo. La limitación de la pantalla es uno de ellos; teniendo
en cuenta que actualmente la mayoría de las pantallas para dispositivos oscilan
entre 3, 3.5 y 4 pulgadas de medida” (Luzardo, 2009, p. 40-41).
Fue Ethan Marcotte quien sentó las bases de un nuevo modelo de diseño para
internet con reglas diferentes al papel, el Responsive web design o diseño web adaptable, que adecúa la apariencia de las páginas web del PC a los dispositivos móviles.
Desde que The Boston Globe lo incorporara en 2011, se ha convertido en la guía de
referencia del diseño web en la actualidad para muchos cibermedios.
Este estilo de diseño “comprende una serie de técnicas y pautas de diseño que
permiten adaptar sitios web al entorno de navegación del usuario, entendiendo
como entorno de navegación la multiplicidad de dispositivos, móviles o no, por medio de los cuales los usuarios pueden acceder y navegar en internet” (González &
Marcos, 2013). Se trata de utilizar “diseños flexibles, imágenes redimensionables y
adaptaciones de cuerpos y tamaños en la tipografía de textos y titulares” teniendo en cuenta que las empresas se han planteado como estrategia preparar varias
versiones del producto digital para los distintos soportes que se dan en el mercado
(Yunquera, 2015, p. 140).
El diseño adaptable utiliza tres elementos principales: 1. La rejilla o cuadrícula
fluida, que consiste en que una rejilla básica se redimensiona en función del espacio disponible según el dispositivo y se ajustan los tamaños de fuentes, márgenes,
titulares, rellenos de textos, etc. 2. Las imágenes flexibles, que se adaptan según el
tamaño del dispositivo teniendo en cuenta el ancho máximo de la imagen de mayor
tamaño, y 3. Las media queries, que es una tecnología basada en las hojas de estilo en
cascada (Cascading Style Sheets, CSS), que separa contenido de diseño y que, mediante el uso de capas (contenido, diagramación y diseño y funcionalidad), permite acceder a los mismos contenidos sin perder el diseño establecido aunque se cambie de
dispositivo, para lo cual tiene en cuenta propiedades como la orientación horizontal
o vertical, tamaños, tipografías, resolución de pantallas, etc. (Yunquera, 2015, p. 142143). De este modo, bajo una misma URL, las media queries ordenan realizar cambios
de formato editando un único archivo HTML según las diferentes resoluciones de
pantalla, lo que responde a un concepto multiplataforma para todos los dispositivos.
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Pérez (2014, p. 139-140) explica como desventaja del diseño la alteración de “la
jerarquización editorial prevista en un primer momento para condicionarla a una
mejor visualización en el dispositivo final” que implica que “se puede perder parte
de la información en el camino” y añade que, con la publicidad “se puede asegurar
que siempre aparezca el anuncio, con la conversión se traslada el impacto visual sin
que el anunciante sepa bien cómo sucede. Así lo que en principio se había contratado
como una situación preferente en la página de visión total (ordenadores y tabletas,
generalmente), en los móviles va modificarse con toda seguridad”.
Otros estudios similares sobre la aplicación de este tipo de diseño en los medios
digitales son los realizados por Bernal-Triviño (2013), que presenta un análisis descriptivo y de contenido del diseño de las aplicaciones de prensa española, concretamente del sistema Android para smartphones en cuatro medios (Elpais.com, Elmundo.es,
Abc.es y Huffingtonpost.es; los de Gomes (2014, p. 72-75) que se centran en estudiar un
medio español, Mundodeportivo.com, y uno portugués, Publico.pt, y los de Cappelletti
(2014), quien analiza los dos diarios digitales más populares de Portugal, Publico.pt y
Jn.pt (Jornal de Notícias) y de Brasil, Folha.uol.com.br (Folha de São Paulo) y Estadao.
com.br, y también se centra en la adaptación de la infografía al diseño responsivo en
los dispositivos móviles en el diario Observador.pt (Cappelletti, 2015).

3

Objetivo y metodología

El principal objetivo que nos marcamos es descubrir las diferencias en las disposición de contenidos con la utilización del Responsive Web Design o diseño web adaptable en las versiones multiplataforma, concretamente de PC y smartphone, en un
diario nativo digital (Elconfidencial.com) y en otro diario no nativo digital (Elpais.
com), con el fin último de observar si los valores tradicionales de jerarquización
visual –diferente ubicación de los textos, artificios visuales empleados y acompañamiento de imágenes, infografías y otros recursos gráficos (Armentia, 2004, p. 2-6)– se
mantienen en la producción noticiosa según el origen del diario. Manejamos como
hipótesis de partida que los valores diferenciadores que aporta la tradicional jerarquización visual de los contenidos periodísticos se desvanecen en la versión de los
diarios digitales en smartphones, siendo esto más acusado en el medio nativo que en
el no nativo, cuyas versiones conservan mayor similitud.
Elpais.com es la versión digital del periódico generalista El País (1976) que nació
en 1996. Adoptó un modelo adaptativo en 2016, lo que supuso “un cambio en la forma
en que se ordena y jerarquiza la información. La estructura de la home (página principal) tradicional, con tres columnas verticales en su versión clásica, se sustituye
por una portada de bloques. Los superiores incluirán los principales titulares del día,
mientras que el resto agrupará otras historias de interés por áreas temáticas, como
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opinión, internacional u ocio” (Elpais.com, 2016). Con este diseño, el medio asumió
la filosofía del Mobile First, que consiste en que el móvil es el primer dispositivo a
tener en cuenta a la hora de diseñar el medio y luego escalar su diseño para otras
pantallas. Por su parte, Elconfidencial.com nació como un periódico digital en 2001
y se encarga de información general. En 2015 cambió su diseño. Entonces el director general del periódico Alberto Artero afirmó que “con el nuevo diseño, el hecho
de compartir contenidos –clave en un medio digital– será mucho más sencillo y
la lectura en dispositivos móviles será una experiencia más agradable. Además, el
rediseño de este periódico incluirá formatos más directos que permitirán narrar,
conectar y relacionar mejor los datos y los ángulos que dan forma a una noticia”
(Elconfidencial.Lab, 2015).
La muestra de análisis está formada por un total de 1.474 textos periodísticos y
publicitarios: 702 textos de Elpais.com y 772 textos de Elconfidencial.com, recogidos
a lo largo de una semana. Empleamos el análisis de contenido cualitativo (Bardin,
1996) y de carácter descriptivo y exploratorio, mediante el cual advertimos las diferencias en el proceso de disposición visual de los textos y la coincidencia de publicación de imágenes y vídeos en las portadas (homes) de las versiones para PC y para
smartphone. Sobre éste, el empleado para el análisis es Huawei P9 lite, cuya versión
de sistema operativo es Android 6 y tamaño de pantalla de 5,2 pulgadas.

4

Resultados

Elpais.com publica una media diaria de 100 textos en ambas versiones, de los cuales
una media del 17,09% es de contenido publicitario y el resto, de contenido periodístico. Por su parte, Elconfidencial.com publica una media diaria de 110 textos, de los
cuales un 10,23% es de contenido publicitario.
Respecto a los contenidos multimedia en la versión web de PC y smartphone, en
Elpais.com, los textos periodísticos sin elementos multimedia en ambas versiones
representan un 4,7% y en Elconfidencial.com, un 1,68%, como se puede apreciar en la
figura 1. Tanto en Elpais.com (58,83%) como en Elconfidencial.com (52,2%), la opción
mayoritaria es la inclusión de fotografías en la versión del PC y en la versión del
smartphone. Mientras que en Elpais.com el segundo lugar lo ocupan los vídeos en
ambas versiones (18,66%), en Elconfidencial.com lo ostenta la opción de sólo fotografía en smartphone (5,31%). En tercera y cuarta posición, encontramos los vídeos en
ambas versiones (18,66%) y sólo fotografía en smartphone, no así en la versión del
PC (0,71%) en Elpais.com. Por su parte, en Elconfidencial.com, en el tercer puesto se
sitúa sólo fotografía en PC (2,59%), seguido de vídeo en PC y smartphone (2,46%) y fotografía en smartphone y vídeo en PC (2,46%). En las últimas posiciones, se localizan:
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fotografía en PC y vídeo en smartphone (1,29%), sólo vídeo en smartphone (0,25%) y
sólo vídeo en PC (0,12%).

Fig.1 Contenidos multimedia en la versión web de PC y smartphone en Elpais.com y
Elconfidencial.com. Fuente: Elaboración propia.

En el estudio de la estabilidad diaria de las distintas opciones de multimedia que
se plantean en ambas versiones, en la evolución semanal en Elpais.com, se percibe
un considerable desequilibrio en los textos periodísticos que no cuentan con elementos multimedia en ambas versiones, con datos que oscilan entre el 24,24% y el 6,06%.
En Elconfidencial.com se repite esta inestabilidad donde existe una gran diferencia
entre el valor máximo (23,07%) y el mínimo (7,69%). En Elpais.com, se contempla un
uso estable de la fotografía en las versiones PC y smartphone, cuyo valor mínimo
(13,55%) y máximo (15,98%) mantienen una corta distancia (véase figura 2). Algo similar ocurre en Elconfidencial.com con valores entre el 15,63% y el 12,15%. En Elpais.
com, el intervalo entre el valor más alto (19,84%) y el más bajo (8,39%) es mayor en
la opción de vídeo en PC y smartphone, de lo que se deduce una cierta inconstancia.
Igualmente, es una de las opciones más inestables en Elconfidencial.com con valores
que transcurren entre el 5,26% y el 57,89%. Como se puede observar en la figura 3, en
este último diario el resto de opciones indican una desproporción en la utilización
de multimedia con diferencias entre valores máximos y mínimos del 20%, caso de
la opción sólo fotografía en PC; en sólo fotografía en smartphone se focaliza una dis-
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tancia entre el 4,87% y el 29,26% y, en la fotografía en smartphone y vídeo en PC, un
intervalo entre el 5,26% y el 26,31%.

Fig.2 Evolución diaria del uso de contenidos multimedia en la versión web de PC y smartphone
en Elpais.com. Fuente: Elaboración propia.

En Elpais.com, resultan eventuales los textos que sólo exponen fotografía en
smartphone, que fluctúan entre el 60% y el 20% en días dispersos, así como la opción
de sólo vídeo en PC y smartphone (60% y 40%) y sólo vídeo en smartphone con un
50% diario, que aparecen en dos ocasiones y sólo vídeo en PC, incluida una sola vez
en Elconfidencial.com.
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Fig.3 Evolución diaria del uso de contenidos multimedia en la versión web de PC y smartphone
en Elconfidencial.com. Fuente: Elaboración propia.

En las figuras 4 y 5 se muestran los patrones de jerarquización comparada en Elpais.
com y Elconfidencial.com, respectivamente, con los esquemas de textos en la versión de PC y el número de orden en que aparecen reflejados en la versión del smartphone, esto es, la disposición visual de recuadros con contenidos periodísticos y
publicitarios corresponde a la versión de PC y la numeración, a la disposición visual
de esos contenidos en la que aparece en smartphone. En Elpais.com, ambas versiones presentan una disposición de elementos prácticamente igual, mientras que en
Elconfidencial.com la coincidencia de los contenidos es del 69,94%, si bien expone
mayor grado de semejanza en los últimos contenidos que ocupan la parte inferior de
la página. En las versiones del smartphone en los dos medios, la distribución espacial de elementos responde a una jerarquización visual vertical en la que cada texto
se presenta de modo individual, infiriendo que los más importantes figuran primero
y, conforme se desciende por la página, se hallan los textos menos relevantes; el
contenido publicitario se sitúa intercalado entre el contenido periodístico en textos
independientes.
En relación a los datos obtenidos sobre la jerarquización en la versión del PC a
través de la versión del smartphone en Elpais.com, como se puede observar en la
figura 4, se sigue el orden de presentación de textos periodísticos de mayor a menor
relevancia. Los cinco o seis primeros textos suelen situarse en la parte superior de
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la página distribuidas en dos columnas a izquierda y derecha. El esquema modular
de disposición de textos es más habitual en dos y tres textos en cada fila; también
se localiza en menor medida uno, cuatro y cinco textos por fila. Frecuentemente, se
subdividen y los textos siguen un orden correlativo. El primer texto informativo que
aparece en la versión del smartphone es el que está situado en la versión de PC en
la parte superior izquierda y debajo siempre se halla el segundo en importancia. El
resto de textos se suceden generalmente de modo consecutivo. Los contenidos publicitarios se insertan después de 8-10 textos de contenido periodístico y después se
suelen aglutinar por bloques que ocupan una, dos o tres filas dispersas a lo largo de
la portada. La parte más común en todos los días de análisis es la final, desde el 80
aproximadamente en adelante, donde se inserta de forma estable una similar disposición en los contenidos periodísticos y publicitarios bajo el esquema 3-2-4-4-3-3.

Fig.4 Patrón de jerarquización comparada de contenidos periodísticos y publicitarios entre la
versión web de PC y smartphone en Elpais.com. Fuente: Elaboración propia.

En Elconfidencial.com, los primeros textos periodísticos suelen colocarse en la
parte superior de la página, distribuidos en dos columnas a izquierda y derecha,
como se aprecia en la figura 5. El esquema modular de disposición de textos es más
habitual en dos y tres textos en cada fila; en menor medida se advierten uno, cuatro
y cinco textos por fila, que suelen subdividirse. Uno de los principales hallazgos es
que la disposición de los contenidos según su relevancia no siempre se corresponde
con el nivel jerárquico recogido en la versión del PC, puesto que los contenidos no
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siguen un orden correlativo. En este sentido, la versión móvil y la del PC difieren
claramente. Sólo durante algunas jornadas, los contenidos no coincidentes ocupan
el mismo espacio superior en la versión web del PC. Por su parte, los contenidos que
se sitúan en la parte inferior de la página presentan una ubicación y orden más homogéneo en ambas versiones.

Fig.5 Patrón de jerarquización comparada de contenidos periodísticos y publicitarios entre la
versión web de PC y smartphone en Elconfidencial.com. Fuente: Elaboración propia.

5

Conclusiones

Entre los principales hallazgos, encontramos que, si bien ambos medios ofrecen una
producción de contenidos regular en el tiempo, se percibe como gran diferencia que
en Elpais.com, la versión de PC y la de smartphone presentan una disposición de
elementos prácticamente igual, mientras que en Elconfidencial.com la coincidencia
de los contenidos es del 69,94%, lo que significa que casi un 30% de los contenidos
periodísticos y publicitarios no se repiten. En todo caso, Elconfidencial.com incluye
menor cantidad de contenido publicitario que Elpais.com.
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En ambos diarios se repite un patrón diario en la disposición de elementos y
diseño a dos columnas que a veces se convierten en una, tres, cuatro o cinco en la
versión web, especialmente en los últimos contenidos, quizás porque éstos se mantienen en el tiempo mientras las actualizaciones constantes suelen localizarse en el
inicio de la página. Además, la publicidad y los contenidos no coincidentes suelen
situarse en la misma ubicación. Esto es más acusado en Elpais.com, donde el diseño
adaptable prácticamente hace homogéneas las versiones móviles y de PC al ofrecer
como esquema un listado de asuntos situados de arriba abajo. Los valores de jerarquización visual en el móvil se diluyen y no ayudan a encontrar pistas de sentido sobre la relevancia de la información. Se trata de un modelo de jerarquización vertical
similar al del papel con criterios clásicos de disposición de contenidos como fórmula
de reconocimiento de la esencia del medio diario, con una correlación casi perfecta
entre ambas versiones.
Esto también se manifiesta en el uso de elementos multimedia. En Elconfidencial.
com la variedad de opciones indica que una mayor desigualdad entre las versiones
que en Elpais.com, donde no existen especiales diferencias en el empleo de fotografías y vídeos, aunque se dan algunas excepciones menores. En Elconfidencial.com,
la mayor parte de los contenidos en la versión web del PC y en la de smartphone
presentan la opción de fotografía en ambas versiones con un alto nivel de estabilidad. Respecto al resto de opciones, anota porcentajes en opciones individuales
que sólo son un plus en la versión de smartphone como sólo fotografía y sólo vídeo,
además de las opciones individuales exclusivas de la versión en PC como sólo fotografía y sólo vídeo. Esto nos permite concluir que se exponen productos diferentes.
No obstante, cabría seguir profundizando en futuros trabajos en torno al análisis
comparativo de diseño en otras versiones móviles. Como potencial práctico, sería
enriquecedor llevar a cabo estudios sobre percepción en la audiencia de los mismos contenidos en diferentes pantallas para conocer si las pautas de jerarquización
empleadas en cada una de ellas tienen un impacto en la relevancia otorgada por el
público a esos contenidos.
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Ceci n’est pas Design? O processo de criação
no design contemporâneo brasileiro
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Resumo. O presente artigo visa compreender as estratégias de criação em design na
contemporaneidade no contexto brasileiro, em que metodologias tradicionais muitas vezes não são consideradas e assim o designer adota outras alternativas na concepção de artefatos que não se pautam pelo racionalismo funcionalista, mas pela
auto-expressão, pela experimentação ou pelo encantamento por uma proposição.
Enquanto o processo do objeto artístico é muitas vezes documentado, servindo como
base também para ampliação da compreensão da obra, no design contemporâneo o
caminho pode ser inverso, tendo a experimentação, a representação, a recontextualização, a indeterminação, o uso de recursos lúdicos e comunicativos, como elementos importantes. Também a semântica e o conceitualismo são evidenciados nessa
produção. A diversidade de propostas aponta para muitas direções, entendendo o
design como ferramenta ou meio, e como campo expandido. Este artigo analisa a
produção contemporânea em design no Brasil, pós anos 2000 e o trabalho dos designers Sérgio Matos, André Ferri, O Formigueiro, Outra Oficina e Zanini de Zanine, cuja
produção é alinhada com as estratégias apontadas.
Palavras-chave: Design contemporâneo, design no Brasil, hibridação arte-design.

1

Introdução

Na produção contemporânea em design de produtos, as metodologias tradicionais
muitas vezes não são consideradas, como por exemplo, etapas de pesquisa, incubação, ideação e validação, além da ausência de um projeto formalizado ou de um
detalhamento executivo anterior a concretização de uma proposta de objeto ou artefato. Enquanto o processo do objeto artístico é comumente documentado e esse
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registro auxilia na aprovação de propostas, validação por curadores ou críticos e
posterior efetivação e exposição, servindo assim para ampliação do entendimento
da obra, no design contemporâneo o caminho pode ser inverso, tendo a experimentação e a liberdade, como componentes importantes no processo de criação.
“Há no Design (como na Arquitetura), uma normalização funcional que lhe é imposta pelo programa de necessidades, contrariando a liberdade da transgressão histórica que a reconcilia com a arte, através do exercício de seus autores” (Providência,
2012, p. 19). Transgressão e Liberdade são dois elementos presentes na produção contemporânea em design que a aproxima da arte. Porém:
A liberdade de criação do artista, como qualquer outra, não tem nada a ver com a liberdade no sentido idealista, que exclui todo condicionamento e dependência. Achase como toda liberdade concreta, numa unidade dialética com a necessidade; isto é,
não implica em dependência absoluta, já que isso se tornaria impossível a liberdade,
nem tampouco em independência total, que só pode existir de um modo imaginário
e ideal, mas não na atividade real, concreta, do homem concreto que é o artista, que
faz parte de um mundo humano determinado e que, portanto, acha-se condicionado
histórica, social, cultural e ideologicamente. (Vásquez, 1978, pp. 233-234)

No design contemporâneo (pós anos 2000), há questões diversas que devem ser
consideradas, porém como no caso de artistas “a liberdade não consiste em ignorar
ou voltar as costas para este diversificado condicionamento, mas num modo peculiar de relacionar-se com eles” (Vásquez, 1978, p. 234). Assim, trata-se também de,
muitas vezes, a partir de um condicionante ou por causa dele, buscar alternativas ou
um olhar crítico ou mais aberto para os artefatos que nos cercam e com os quais nos
relacionamos. Embora Duchamp já o tenha feito muitos anos antes com os ready
mades, tornando objeto de arte, objetos cotidianos a partir do seu local de exposição
e da mão e do pensamento do artista.
Esses artefatos não perdem a premissa do propósito de uso ou objetividade, mas
questões poéticas e comunicativas se sobrepõem, onde a liberdade “significa possibilidades infinitas e limite estando associado a enfrentamento de restrições” (Salles,
2011, p. 68), tanto de concretização, quanto de exposição e adequação a um sistema
produtivo, seja ele industrial ou artesanal.
No texto “Cultura Material e o Fetichismo dos Objetos”, Denis (1998) pergunta: O
que é design? A resposta estaria nos produtos ou no processo? Se o design está nos
objetos que produz industrialmente somente artefatos industrializados se enquadrariam nessa definição excluindo-se qualquer meio artesanal ou semi artesanal,
por outro lado se o design está no projeto, não haveria distinção entre um designer e
um engenheiro. O autor aponta ainda que as definições universalistas do modernismo pautadas nas premissas do bom design (good design), definia o campo de forma
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clara, delimitando a área. O projeto seria, então, o resultado do trabalho do designer
e sua execução uma etapa posterior. Sendo a criação precedente à concretização, a
produção decorrente de um plano ou projeto.
A resposta dada pelo autor é: O design não está nem nos processos e nem nos
produtos gerados, mas “numa conjunção muito particular de ambos: mais precisamente, na maneira em que os processos do design incidem sobre os seus produtos,
investindo-os de significados alheios a sua natureza intrínseca” (Denis, 1998, p. 16).
Compreender a variedade de alternativas de concretização formal, caminhos
adotados e como se dá a aproximação com o universo artístico, não só nos processos
e modos de materialização, mas também, nos meios de circulação serão abordados.
No design com viés conceitual, a transmissão de uma ideia ou proposição de um artefato é diversa dos objetos pautados pelas crenças universalistas do funcionalismo
e fabricados industrialmente, muitas vezes são artesanais e produzidas em pequena
escala.
Essa produção foi exposta inicialmente em mostras em museus e galerias, sendo,
muitas vezes, peças únicas ou múltiplos.

1.1. O contemporâneo no design brasileiro
No início dos anos 1960 se deu a institucionalização do Design no Brasil, ainda que
houvesse experiências anteriores, como Instituto de Arte Contemporânea do MASP
(IAC), por exemplo, mas somente com a criação da Escola Superior de Desenho
Industrial (ESDI), com uma parte de seus professores oriundos da UfH Ulm, o
Desenho Industrial como campo profissional se estabeleceu e serviu como modelo
e referência para outros cursos. De acordo com Aloísio Magalhães o modelo racionalista adotado se mostrou o mais adequado para a realidade brasileira pautada
pela valorização dos elementos intuitivos. No design contemporâneo a valorização
de aspectos culturais e características locais e intuitivas são presentes e assumem
protagonismo.
O designer preso aos princípios modernistas, “em parte originados anteriormente, mas reelaborados e sublimados pela Bauhaus e pela Escola de Ulm, como um
modelo pedagógico” (Egushi & Pinheiro, 2010, pp. 1677-1678), não seria um designer
preso a um único modo de atuação? Um profissional que não considera as alterações sociais e produtivas ocorridas no contexto brasileiro em que o design industrial,
de forma geral, nunca foi um campo valorizado e de certa forma ainda incipiente?
Embora seu reconhecimento inicial tenha ocorrido por galeristas e curadores, o
design contemporâneo não é uma oposição ao Desenho Industrial, baseado na racionalidade funcionalista de forma e função, compreendido como solução de problema
ou resposta a uma necessidade ou demanda, pois em muitas áreas como artefatos
médicos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, etc.; questões como ergonomia, estudo
de materiais, processos de fabricação, custos e consumo estão presentes. O design na
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produção atual, no contexto brasileiro, é um campo expandido, reafirmando a sua
transdisciplinaridade e suas interfaces com outras áreas, como a arte, por exemplo.
Como assinala Franzato (2011), não se trata de outra disciplina ou especialização,
mas de uma abordagem transversal do design, pois a transversalidade é uma abordagem não disciplinar e não hierárquica que ocorre em diferentes áreas, cruzando
e articulando vários campos do saber tanto na produção quanto na comunicação e
no aprendizado.
Entendido de forma mais ampla, sem definições estanques e métodos rígidos de
criação, é uma abordagem que produz, tanto nos processos quanto nos resultados
múltiplas possibilidades, pois possui caráter subjetivo.
Para o design moderno, a frase less is more (menos é mais), atribuída ao arquiteto Louis H. Sullivan, era um lema. Para o antidesign (pós-moderno) dos anos 1960,
less is boring (menos é chato), a frase de Robert Venturi, arquiteto estadunidense,
reflete a mudança de compreensão da área. Portanto, além de utilitários, os objetos provocam emoções, dialogam com o usuário, estabelecem relações, convidam
à reflexão, desempenhando um papel maior que o da mera objetividade funcional
(Schneider, 2010).
O design possui uma dimensão técnico-objetiva e também semântica. Nesta produção, por exemplo, os designers exploram artifícios retóricos inéditos, usando similitudes e metáforas (Franzato, 2011), aproximando-se desta forma da literatura e
da poesia. Portanto, a abordagem não é única, e o que a enriquece é a compreensão
de que os objetos podem ser entendidos por sua linguagem, além das questões objetivas relacionadas à sua finalidade de uso como assinala Sudjic (2010). O repertório
cultural e a pesquisa em fontes não relacionadas diretamente ao objetivo projetual
– cinema, literatura, gastronomia, artes plásticas, biologia e a observação de hábitos
cotidianos– possibilitam novas aproximações e caminhos para a criação. Na hibridação com outros campos como a antropologia social e a arte, o design deixa de ser
uma ferramenta e passa a ser meio ou processo de criação com abertura de variadas
possibilidades projetuais. A Cadeira Acaú, do designer Sérgio Matos, (ver Fig. 1) tem
inspiração nos corais marinhos, mais precisamente no coral Chifre de Alce, encontrado na praia de Acaú, no litoral paraibano. O olhar atento ao entorno, o minucioso
trabalho artesanal com colaboração de artesãs locais, unindo infinitas peças de arame recobertas com fios, evocam o exoesqueleto do animal marinho, apoiado sobre
uma base metálica quase oculta. O trabalho é um exemplo do design produzido no
Brasil na contemporaneidade, que busca referências locais representando e reinterpretando elementos da natureza, valorizando também a produção da comunidade
e suas tradições.
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Fig.1 Cadeira Acaú, André Mattos. Fonte: André Mattos

Foster (2016), aponta que o “design contemporâneo faz parte de uma vingança
maior do capitalismo contra o pós-modernismo: do resgate dos seus cruzamentos entre as artes e as disciplinas, da rotinização de suas transgressões” (Foster, 2016, p. 42).
Transgredir em design é, (no que não se afasta significativamente da transgressão em geral, aliás) é subverter as normas estabelecidas, explorando novas formas
de abordagem projetual e novos enfoques na relação objeto-usuário, valorizando aspectos simbólicos e semânticos. Na capacidade de surpreender reside a significância
e ressignificância dos objetos, transcendendo seu propósito de uso.

1.2. Ceci n’est pas Design?
Significados, e questões semânticas são explorados no design contemporâneo. Esse
viés conceitual, ou seja, a produção é referenciada em conceitos e na proposição de
ideias, que se sobrepõem e se baseiam na configuração formal. Nisso, sob alguns
aspectos, se aproxima também da arte conceitual que surgiu no final dos anos 1960
na Europa e Estados Unidos, e caracteriza-se por privilegiar o conceito, a atitude
mental, em detrimento da materialização da obra. “A preponderância das ideias, a
transitoriedade dos meios, a precariedade dos materiais utilizados e a atitude crítica
em relação às instituições são algumas de suas estratégias” (Freire, 2006, p. 10), estratégias essas que influenciaram também o design produzido no Brasil, principalmente após os anos 1980. Essa abordagem no Brasil contou com nomes importantes,
como Arthur Barrio, Tunga e Cildo Meireles, entre outros, porém diferentemente da
produção europeia e estadunidense, com um viés político, pelo próprio contexto em
que surgiu também nos anos 1960, período da ditadura militar.
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De acordo com o contexto social e cultural, o significado de um artefato pode ser
alterado, seja por mudanças tecnológicas ou econômicas, ou ainda pela mediação do
usuário, que pode conferir outro propósito de uso a um objeto com função determinada e/ou convencionada. Aspectos afetivos relacionados à história do usuário com
o objeto, como também à sua experiência particular e subjetiva, também interferem
na percepção, assim como lugar do usuário (social, cultural ou geográfico) e o discurso (semântica), que é a tradução de um ponto de vista por meio de linguagens
verbais, visuais ou outras, estando relacionado com o repertório cultural do utilizador (Cardoso, 2012).
O estudo da semântica dos produtos está relacionado com os princípios semióticos de HfG Ulm, em que o significado de um artefato deve considerar todos os contextos onde se dá a sua circulação. A linguagem determinaria a história, os processos de
fabricação, preço e funcionalidade Klaus Krippendorff3 entende a semântica a partir
de três modelos: o linguístico, que investiga o significado dos termos (“a linguagem
dentro da linguagem”); o comunicativo, no qual o designer atua em associação com
o utilizador, considerando os seus desejos e expectativas; e um modelo cultural, em
que são analisados os sistemas de símbolos, os elementos formais e suas “funções
interpretativas” (Bürdek, 2010, pp. 338-339).
A semântica de produtos é o estudo das qualidades simbólicas das formas criadas
pelo homem no seu contexto de uso ... Ela leva em conta não apenas as funções físicas e psicológicas, mas também o contexto psíquico, social e cultural, a que chamamos ambiente simbólico. ... Através da semântica do produto, os designers podem
desmistificar a tecnologia complexa, melhorar a interação entre os artefatos e seus
usuários e aumentar as oportunidades de auto-expressão (Krippendorff & Butter,
1984, p. 4, tradução nossa)4.

A mudança de paradigma contemporânea consiste no entendimento de que o artefato deve ser pensado para o utilizador: o foco deve estar na valorização humana
e não na tecnologia, o que Klaus Krippendorff denomina “virada semântica” (“semantic turn”). Para o autor, a virada semântica seria “a mudança de uma sociedade

3 Klaus Krippendorff, engenheiro e designer alemão formado na HfG Ulm em 1961, é professor de
Comunicação na Universidade da Pensilvânia e autor de livros sobre design e cibernética. (Krippendorff &
Butter, 1984).
4 “Product semantics is the study of the symbolic qualities of man-made forms in the context of their use.
(…) It takes into account not only the physical and physiological functions, but the psychological, social
and cultural context, which we call symbolic environment.(…). Through product semantics, designers can
demystify complex technology, improve the interaction between artifacts and their users and enhance
opportunities for self-expression.” (Krippendorff & Butter, 1984).
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funcionalista para uma cultura de design” (Horn & Linden, 2018, p. 575). A cultura do
design estaria centrada no humano, sem estruturas hierárquicas, com significados
negociados e apoiados interativamente, possibilitando a proposição de futuros e caminhos desejáveis, com ênfase na criatividade e na versatilidade (Horn & Linden, 2018).
Margolin (2014) também aponta a necessidade de valorização do outro na concepção dos objetos, o outro não é apenas usuário, pois há uma relação com os artefatos que ultrapassam as questões de uso ou de propósito de uso, também denominada de finalidade ou funcionalidade e deve por conseguinte, ser considerada a
experiência, a interação entre objeto e usuário e as significações que podem advir
dessa inter-relação. O artefato poderia então, ser considerado um mediador entre o
homem e o ambiente, entre o usuário e a experiência, tanto durante o uso quanto
na sua produção.
Objetos de uso são, portanto, mediações (media) entre mim e outros homens e não
meros objetos. São não apenas objetivos como também intersubjetivos, não apenas problemáticos, mas dialógicos. A questão relativa à configuração poderá, então,
ser formulada do seguinte modo: posso configurar meus projetos de modo que os
aspectos comunicativo, intersubjetivo e dialógico sejam mais enfatizados do que o
aspectos objetivo, objetal, problemático? (Flusser, 2013, p. 195).

O questionamento de Flusser sobre o potencial comunicativo do design vem ao
encontro dessa abordagem, embora o autor ainda aponte que os objetos são meios
de resolver obstáculos ou problemas, criando novos problema, daí a questão dialética. A subjetividade é percebida tanto nos meios quanto nos resultados, tornando o
designer protagonista, reconhecido por sua produção assinada.
Assim, questões como significados e semântica são considerados na produção
contemporânea e é na surpresa formal e na proposição de ideias que reside seu
interesse em detrimento (embora não seja um aspecto excludente), da objetividade
ou do propósito de uso. O conceito, portanto, define o projeto e o seu significante
(Ferreira, 2010).
No design contemporâneo há liberdade na proposição de ideias ao passo que os
métodos não são rígidos, nesse aspecto e na proposição de artefatos onde a semântica e questões dialógicas estão presentes há aproximação com a arte.
Outras abordagens também se verificam nessa produção, de acordo com Salles
(2011): “A poeticidade não está nos objetos observados, mas no processo de transfiguração desse objeto. O que está sendo enfatizado é o papel transformador desempenhado pela percepção na ação do olhar sobre a realidade externa à obra em construção” (Salles, 2011, p. 100). Na acepção de Danto (2010) é a interpretação que transfigura
um objeto qualquer em obra de arte. E é a interpretação que aproxima o design da
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arte. (Argan, 1992). A Poética identifica o que é relativo à inovação, ou seja, o que é
criativo (Providência, 2012).
Também na circulação e meios de inserção, o design contemporâneo, se aproxima do objeto artístico, no contexto brasileiro, as primeiras manifestações desta
vertente alinhada com o conceitualismo, surgiram em exposições, como é o caso
dos Irmãos Humberto e Fernando Campana, que em 1989 participaram da exposição
“Desconfortáveis” na galeria Nucleon, em São Paulo, onde apresentaram cadeiras
feitas em chapa metálica cuja rusticidade é pouco convidativa ao uso. Exposições
e Premiações em museus, como o Prêmio de Design do Museu da Casa Brasileira
(MCB), também contribuíram para divulgação da produção.
Não é possível dizer que o design contemporâneo difere de uma obra de arte
por sua normatividade ou por questões utilitárias, embora em algumas produções a
objetividade não seja considerada, como citado anteriormente, ao passo que a arte
é inútil, no sentido de não ter objetividade prática (Sudjic, 2010). Meios, estratégias
e abordagens se alinham a produção artística, mas o resultado não é um trabalho
artístico, e, justamente por não ser arte, mas design, suscita questionamentos mais
agudos e estranheza.
A atuação autônoma e autoral é característica do design contemporâneo permite
ao profissional viabilizar uma produção própria, sem necessidade de se adequar a
materiais e processos produtivos – livre, portanto, de limitações industriais e muitas
vezes de demandas externas.

1.3. Metodologias, Estratégias e Caminhos
Não é possível estabelecer uma metodologia única, podendo ser mais racional ou
mais intuitiva, mais projetual ou mais experimental. Não há uma metodologia sistematizada ou sequencial (tradicional em metodologias de design), muitas vezes o
que norteia a criação é uma intencionalidade subjetiva, uma demanda pessoal, não
mercadológica ou produtiva. Porém, quanto à configuração formal, podemos estabelecer algumas estratégias que caracterizam e ajudam a definir o design contemporâneo, como estabelecido por Ferreira (2010) e complementado por Barbosa (2018):
reinterpretação, experimentação, recontextualização, interação, indeterminação e
multifuncionalidade, além de recursos lúdicos e poéticos. Vale considerar que um
mesmo objeto pode compreender várias estratégias projetuais, porém, a título de
compreensão das propostas, os exemplos a seguir são elucidativos.
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Fig.2 Luminária Ninho, André Ferri. Fonte: André Ferri

Reinterpretação: A Luminária Ninho 2, de André Ferri (ver Fig.2), há clara referência a um ninho de pássaro, como o nome da peça indica e a forma denuncia,
porém é também um vaso em madeira, feito à mão, equilibrado sobre uma haste
metálica que contém a lâmpada de LED tubular. O trabalho, possibilita desdobramentos interpretativos, é poético e lúdico, reinterpreta a ideia de poleiro, mas não
há pássaro, apenas o referencial ovo, a origem. E é de fato um vaso também e luminária, portanto, é multifuncional. Em seu atelier, em Belo Horizonte, o designer
executa artesanalmente suas peças.
Experimentação: A Mesa Lateral Formigueiros (ver Fig. 3) é uma proposta do estúdio O Formigueiro. O coletivo produz peças únicas e autorais. A mesa é um exemplo da experimentação, onde a forma não decorre de um projeto, mas da conformação de alumínio reciclado fundido depositado num formigueiro, resultando numa
peça que preserva a textura e as características do elemento inicial. Há também no
objeto a recontextualização e reinterpretação, pois os itens que compõem a mesa,
latão do apoio e resina do tampo, fazem alusão a galhos e árvores encontrados nas
proximidades dos formigueiros usados na produção, segundo os autores.
A haste metálica também pode ser usada como suporte para plantas, assim a peça
de mobiliário tem mais de uma função de uso. O caráter artesanal é reforçado pela impossibilidade de produção em escala e pela improbabilidade de gerar peças idênticas.
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Fig.3 Mesa Lateral Formigueiros. Fonte: Homepage Studio Zanini-Boobam, Retrieved from:
https://boobam.com.br/produto/mesa-lateral-formigueiros-2554, acedido a 2019/05/21.

Recontextualização: A Cadeira Bololô da Outra Oficina (ver Fig. 4) é um exemplo
da utilização de ferragens e ferramentas diversas com destinações distintas unidas à base de uma cadeira tradicional estilo Luis XV, desvirtuando a finalidade, ao
mesmo tempo que confere outra utilização aos elementos através do rearranjo em
forma de poltrona. Sem desconsiderar, ainda que não de forma clara, questões ergonômicas. A inventividade e as questões semânticas se sobrepõem a ergonomia e
ao propósito de uso.
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Fig.4 Cadeira Bololô. Fonte: Pinterest - Outra Oficina, Retrieved from: https://www.pinterest.
pt/pin/371617406746136769/, acedido a 2020/08/04.

Representação: O Cavalinho de Balanço Gioco, de Zanini de Zanine (ver Fig. 5)
de 2009, simplificação máxima da forma do tradicional brinquedo. O minimalismo
não oculta o essencial do propósito da peça e sua inclinação convida à balançar. A
alusão a um cavalo estilizado, preserva a clareza de sua destinação. Há nesse artefato, a reinterpretação de um referencial conhecido, embora desvirtue a forma
tradicional dos cavalinhos de madeira, a peça feita em uma única chapa de metacrilato termo moldado, com opção de cores transparentes, é convidativa. O nome
Gioco, jogo em português, indica o caráter lúdico, não apenas na configuração e na
destinação, também na linguagem.
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Fig.5 Cavalinho Gioco. Fonte: Homepage Studio Zanini, Retrieved from: http://www.
studiozanini.com.br, acedido a 2019/06/18.

•

•

2

Outros recursos são:
Interação e Indeterminação: A interação exige participação do interator
(usuário) para que a proposta se concretize formalmente; e a ausência
de clareza quanto a função do produto permite a multifuncionalidade. A
possibilidade de vários usos é intencional: objetos que permitem opções de uso
de acordo com o gosto ou necessidade do usuário;
Recursos Lúdicos e Poéticos: Nessa estratégia projetual importa a significação, a
comunicabilidade do objeto e as possibilidades de interpretação que ele suscita. O
artefato requer a sensibilidade e a disponibilidade interpretativa do usuário.

Considerações Finais

A produção contemporânea observada destacada nesse trabalho, demonstra que o designer participa de todas as etapas de sua criação e é responsável pela produção, exposição e comercialização em muitos casos. Ao não se alinhar ao sistema industrial, o
designer passa a explorar novas vertentes, exercitando uma infinidade de caminhos e
tipologias de artefatos, não havendo necessariamente a especialização num determinado seguimento. Há a liberdade para definição de materiais e processos de produção,
muitas vezes artesanais ou semi-artesanais, com alta e baixa tecnologias empregadas,
ou ainda experimentais, de acordo com cada projeto ou proposição.
Consequentemente, há cada vez mais convergências entre arte e design e hibridação de linguagens e procedimentos. Enquanto a arte possui maior liberdade
porque não possui objetividade prática, o design contemporâneo, embora conserve
o propósito de uso, a despeito de não ser fundamental, não segue princípios rígidos
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e nem premissas. Embora essa discussão não seja nova, no contexto brasileiro, o
reconhecimento dessa produção se dá a partir dos anos 1990. Isso deve, em parte, as
características de estabelecimento oficial da profissão no país a partir da década de
1960, que não considerou aspectos como a criatividade e intuição, privilegiando o
racionalismo e a produção em larga escala.
O pragmatismo e a rigidez ou o projeto pautado por etapas, não encontra eco
na produção contemporânea analisada, dissociada da indústria e autoral. As mudanças de paradigma provocadas permitem uma nova compreensão da profissão
de designer de produtos, favorecendo a atuação fora do ambiente industrial, sem a
rigidez funcionalista moderna, com estratégias e métodos diversos para criação e
(re)criação, gerando novas propostas projetuais e centrando-se no humano, possibilitando e resultando, assim, numa cultura de design.
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Para uma Interação Digital com
o Método das 28 Palavras
Carolina Caeiro1, Marco Neves2

Resumo. Existe um debate em torno da introdução das tecnologias digitais nas escolas, se podem ou não contribuir para melhorar o sistema de ensino. Estas tecnologias
fazem parte do nosso quotidiano e podem auxiliar os alunos a desenvolver a sua formação e aumentar o seu conhecimento desde o primeiro ano escolar. Assim, é importante perceber a utilização destas tecnologias na complementaridade de ferramentas
já existentes e para proporcionar uma experiência lúdico-pedagógica aos alunos.
Este artigo aborda o contributo do design de interação no desenvolvimento de
ferramentas de auxílio pedagógico para a aprendizagem da leitura e da escrita, tendo em vista a complementaridade entre sistemas analógicos e digitais. Nesse sentido, aproxima-se da integração das tecnologias na formação de conteúdos de português e como estes conteúdos necessitam de ser expostos e exercitados, para envolver
os alunos e proporcionar aulas dinâmicas. Os artefactos digitais podem incentivar
e auxiliar na aprendizagem e em simultâneo, identificar as dificuldades sentidas.
Procedeu-se a revisão de literatura, estudo de casos e entrevistas exploratórias,
de modo a enquadrar e agregar os tópicos essenciais. Dentro dos métodos de aprendizagem da leitura e da escrita disponíveis, o método das 28 palavras apresenta características que favorecem o desenvolvimento de um sistema interativo. Verificouse que já foram desenvolvidos sistemas interativos, utilizando este método, para
serem utilizados como ferramentas pedagógicas, porém estes ainda apresentam
lacunas e por isso não estão disponíveis para serem usados pelos professores. Por
outro lado, a maior parte dos professores utiliza ferramentas digitais nas suas aulas,
embora sejam desenvolvidas pelos próprios.
Palavras-chave: Sistemas Interativos; Interação Tangível; Ferramentas Pedagógicas;
Aprendizagem da Leitura e da Escrita; Método das 28 Palavras.
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Introdução

Tem-se vindo a debater a presença das tecnologias digitais nas escolas e no processo
de ensino-aprendizagem e de que forma a sua implementação pode ou não contribuir para melhorar o sistema de ensino. Uma das perspetivas que contribui para
o adiamento da inclusão de artefactos digitais é a simplificação das ferramentas
pedagógicas, em que um meio substitui outro, por exemplo um tablet substitui um
livro. No entanto, podemos também entender a sua inclusão, não como substituição,
mas sim a integração da tecnologia digital para aumentar a experiência no momento de aprendizagem e enfrentar as dificuldades dos alunos.
O design de interação, enquanto área de criação e de definição de artefactos e sistemas, onde se antecipam e moldam comportamentos, pode beneficiar a integração
de meios digitais na melhoria do sistema de ensino-aprendizagem. Assim, pretende-se abordar qual o contributo do design de interação, nomeadamente da interação
tangível, para a transmissão de conteúdos da disciplina de português e na relação
com métodos de aprendizagem. No sentido de promover a integração de meios digitais interativos, com o propósito de compreender quais são as necessidades dos
conteúdos da disciplina e como necessitam de ser expostos e exercitados.
A integração da tecnologia, entre os 5 e os 6 anos de idade, pode auxiliar a desenvolver o conhecimento das crianças, estimulando a sua perceção e o seu raciocínio,
dado que já se encontram num estágio percetivo-motor que permite a aquisição de
skills complexas. Devido a esta capacidade de aquisição de informação, é nesta faixa
etária que ocorre a aprendizagem da leitura e da escrita, por ser uma atividade cognitiva muito complexa.

2

Aprendizagem da Leitura e da Escrita

O processo de iniciação da disciplina de Português funciona nos dois primeiros anos
(1.º e 2.º ano do Ensino Básico) de forma continuada. Os conteúdos articulam-se entre
si para construir, desenvolver e consolidar a compreensão e a expressão da linguagem, adquirindo “competências nucleares em domínios específicos: a compreensão
do oral, a expressão oral, a leitura, a educação literária, a expressão escrita e o conhecimento explícito da língua” [1].

2.1. Métodos de Aprendizagem da Leitura e da Escrita
A escolha dos métodos de ensino da leitura e da escrita num contexto de aprendizagem devem depender do professor encarregue, com base no conjunto de recursos
à disposição e em prol de uma maior interação com os alunos [2]. Como tal, não é
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possível indicar um método em especial como melhor que os restantes, nesta adaptação esperada ao ritmo e dificuldades dos alunos.
O método é um conjunto de etapas sistemáticas com a finalidade de alcançar
conhecimentos ou determinado fim. Portanto a utilização de um método durante o
ensino da leitura e da escrita é essencial para estruturar e sistematizar o processo de
aquisição destas competências requeridas pela disciplina [3]. Existirem vários métodos de ensino da leitura e da escrita, os mais utilizados no sistema de ensino português são os métodos sintéticos, que trabalham das partes para o todo (das letras
para as palavras), os métodos analíticos, que começam do todo para as partes (das
palavras para as letras) e os métodos mistos, que são uma combinação dos outros
dois com vista a melhorar a aplicação de qualquer daqueles.
Dentro destes métodos existem diferentes formas de os aplicar, porém são muito
idênticos com apenas ligeiras alterações nas suas etapas e características.

2.2. Método das 28 Palavras
O método das 28 palavras (M28P) é um método analítico que parte da palavra, como
um todo, sem analisar previamente os seus elementos. São apresentadas 28 palavras numa sequência lógica, através de uma história, sempre com o recurso da imagem associada à palavra. Estas palavras são desconstruídas em sílabas, a divisão
das sílabas origina a construção de novas palavras. Em Portugal, este não é o método
utilizado tradicionalmente, a falta de manuais escolares e materiais de apoio dificulta a divulgação e utilização deste método [4].
Nesta faixa etária, as crianças são muito atentas e tem uma tendência natural
para captar a imagem das palavras escritas ao seu redor, sendo este um possível
ponto de partida para aprendizagem da leitura e da escrita [5]. A utilização do M28P
está muito ligada aos alunos NEE, por este ser um método de associação, visualmente comunicativo e. e por adota uma pedagogia ativa, possibilitando o aluno de ser um
agente ativo em vez de passivo, guiado por conteúdos estruturados pelo professor [6].
De todos os métodos existentes, este apresenta características que favorecem o
desenvolvimento de um sistema interativo, especificamente a utilização da imagem
como meio de comunicação, a construção e desconstrução de palavras. A imagem
associada à palavra exige da criança a captação da mesma através da sua memória
visual. A divisão de palavras em sílabas e a construção de novas palavras permite
um maior estímulo do raciocínio e um vocabulário enriquecido.

2.3. Meios Digitais na Aprendizagem
Em Portugal, o Ministério da Educação e as escolas tem feitos esforços substanciais
para melhorar os estabelecimentos escolares em matéria de TIC. Contudo, algumas
escolas ainda não estão a acompanhar estas mudanças tecnologias, seja por não
terem os equipamentos nas instalações, ou por não utilização dos professores [7].
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Alguns professores apresentam reservas e dificuldades em utilizar tecnologias
digitais, existindo dois tipos de problema: os problemas intrínsecos são fatores internos do processo de aprendizagem, como as dificuldades, a falta de formação e
predisposição do professor para usar meios digitais e os problemas extrínsecos são
fatores externos ao processo de aprendizagem, como o equipamento, em falta ou
avariado, a extensão do programa e adequação dos métodos ao uso das tecnologias.
Apesar destes obstáculos “as TIC têm que ser encaradas como uma oportunidade
de ensino que ajudam a construir a aprendizagem” [8], possibilitando um cenário
educativo cada vez mais interativo e dinâmico e auxiliando uma melhor aprendizagem. Para aplicar, desenvolver ou adaptar qualquer meio digital, é preciso saber
quais são os pressupostos para a sua utilização.

3

Interação para a Aprendizagem

O objetivo do design de interação é desenvolver sistemas que permitam ao utilizador
atingir os seus objetivos da melhor maneira possível [9]. Com a integração de alguns
objetos tecnológicos nas escolas foram aparecendo plataformas e materiais digitais
educativos, surgindo assim a necessidade de os estudar, analisar e entender quais
as suas vantagens. Read e Markopoulos [10] conseguiram observar que estas plataformas apresentam como principal lacuna a falta de uma metodologia e de trabalho
mais empírico no processo de desenvolvimento.
A falta de etapas essenciais como métodos de pesquisa, design, avaliação, preocupações de adaptação às crianças e à disciplina, levam a que as plataformas digitais
não se foquem na teoria, nos principais desafios e na compreensão dos conteúdos.
Para solucionar esta situação é possível recorrer à metodologia de Research
through Design [11]. A pesquisa e o design estão profundamente relacionadas, ambas
são atividades com o objetivo de criar algo, que ainda assim, encerram diferenças. A
pesquisa consegue reunir, interpretar e criar conhecimentos científicos, recolhendo
informações científicas e tecnológicas sobre diversas situações. O design tenta compreender cada situação, enquadrando-a, reformulando-a e desenvolvendo iterativamente protótipos que a solucionem, tendo a preocupação na viabilidade técnica e
estudos de usabilidade de protótipos [11].
Para desenvolver sistemas interativos que correspondam às necessidade destes
utilizadores, é indispensável a aplicação de conhecimentos e estratégias do design
de interação.

3.1. Procedimentos para a Interação
Os procedimentos para uma integração dos meios digitais na aprendizagem de
conteúdos de português, devem considerar situações de interação, garantido acesso
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e disponibilização de exercícios. Assim, consideramos a interação criança-computador, a interação tangível e a integração sensorial.
Interação Criança-Computador. A interação criança-computador (ICC) é uma
área de estudo multidisciplinar com foco na interação entre crianças (utilizadores)
e computadores [10].
A maioria das crianças vivem em ambientes domésticos hipertecnológicos e perante isso, elas pensam nestes dispositivos como um brinquedo e não como uma
ferramenta de aprendizagem. Quando as tecnologias são introduzidas no meio escolar nem sempre atingem os objetivos alcançados, o que acontece por falta de adaptação à criança. Antes de utilizar um computador ou outro meio digital é fundamental
observar, estudar e avaliar as atividades, os comportamentos, as preocupações e as
habilidades das crianças à medida que interagem [12].
O computador emite a sua mensagem, sobretudo através do ecrã e para que a
criança lide bem com a informação, as mensagens emitidas requerem boa projeção.
Assim, é necessário compreender a forma como as interfaces de ecrã devem ser
desenvolvidas, mas também considerando diversos aspetos, incluindo o papel da
interação tangível no desenvolvimento de produtos e aplicativos educativos.
Interação Tangível. A interação tangível é uma área especializada em interfaces
ou sistemas que são de algum modo, fisicamente incorporados em artefactos ou em
ambientes. Decorrem de uma abordagem que valoriza a materialidade da interface
ou dos artefactos e a interação do corpo com as mesmas [13].
Segundo Hornecker [14], ao desenvolver sistemas de interação tangível é fundamental explorar quatro princípios, que se aplicados cuidadosamente, podem aumentar as possibilidades de envolver os utilizadores:
• Manipulação tangível – a interação corporal com objetos físicos;
• Interação espacial – a interação incorporada no espaço real;
• Facilitação incorporada – a interação com as estruturas físicas e virtuais;
• Representação expressiva – a interação com a representação de elementos
tangíveis, virtuais e físicos.
A interface ou o sistema de qualquer dispositivo, software ou aplicativo é a ponte
entre a difusão de conhecimentos e receção de conhecimentos para o utilizador. Este
vínculo é feito através de elementos sensoriais, como por exemplo o tato, a visão e
audição. A sua utilização tem a capacidade e o potencial de auxiliar em diversos aspetos cognitivos no processo de aprendizagem do aluno, na concentração, na memorização ou na conexão, pois o feedback sensorial tangível permite o aumento desses
estímulos cognitivos [15].
Integração Sensorial. A integração sensorial é o processo pelo qual se recebe informações dos sentidos corporais ao executar uma tarefa. Consoante a tarefa existe
comunicação e influência entre sentidos, por vezes alguns até anulam outros se a
informação parecer contraditória [16]. A aprendizagem estrutura-se através de um
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ato motor e percetivo, no qual a informação é processada desde a captação das características sensoriais, à interpretação do significado até a emissão da resposta [17],
desta forma a elaboração de um ambiente com elementos que despertam mais os
canais sensoriais pode estimular a interpretação mais intuitiva.
A combinação entre os recursos tecnológicos e recursos sensoriais pode possibilitar que as informações sejam recebidas e processadas em mais do que um canal
sensorial em simultâneo. Por exemplo, se as letras tiverem cores e texturas diferentes, pode auxiliar na aprendizagem da leitura, tornando a atividade mais dinâmica
e duradoura na memória, promovendo um desenvolvimento de habilidades e estratégias [18].

4

Sistemas Interativos na Aprendizagem

O estudo tem em vista a possível implementação do M28P num sistema de aprendizagem interativo, considerando a articulação entre conteúdos e meios tecnológicos,
através do uso dos princípios e das estratégias do design de interação. Com objetivo
de compreender como realizar a articulação, desenvolveu-se um estudo de casos,
com três casos de sistemas de aprendizagem interativos existentes.
Analisando como foram concebidos, se correspondem a todas as necessidades
dos utilizadores e quais foram as vantagens e desvantagens para os utilizadores. É
pertinente neste contexto, descrever e explicar, não só os benefícios para aprendizagem do aluno, mas também a possibilidade de auxiliar os professores nas suas
tarefas diárias. Como o M28P é maioritariamente aplicado em crianças com NEE, os
casos em estudo são com estas crianças.

4.1. Caso A - Utilização do PowerPoint para o M28P
O caso A apresenta uma proposta de investigação utilizando o PowerPoint como sistema de aprendizagem interativo para auxiliar crianças com NEE, tendo apenas um
estudo de caso com uma aluna de 8 anos [19].
A proposta consiste no desenvolvimento de dispositivos com cada palavra e com
tarefas com as sílabas da palavra, com objetivo de motivar os alunos para a leitura.
O PowerPoint já com todas as funções implementadas, está divido em duas partes, a ‘Informação’ onde são apresentadas as 28 palavras, respetivas imagens, sílabas e sons, com o objetivo de o aluno aprender aquelas palavras, sempre acompanha
de uma tarefa simples no final e a ‘Aplicação de Conhecimento’ onde são realizadas
tarefas, de forma aplicar o que foi apreendido anteriormente.
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4.2. Caso B – Interatividade Digital do M28P como Motivador na
Aquisição da Leitura através do Jclic
O caso B apresenta uma proposta de investigação utilizando o software educativo,
Jclic, como sistema de aprendizagem interativo para auxiliar crianças com NEE
aprenderem a ler e a escrever, tendo apenas um estudo de caso com uma aluna de
8 anos [20].
A proposta consiste no desenvolvimento de um conjunto de atividades, com objetivo de investigar quais as vantagens das TIC no processo ensino-aprendizagem.
O software de autor está disponível na Web com atividades que visam a construção e visualização de atividades didáticas tais como puzzles, atividades de texto,
sopas de letras, associações, jogos de memória e palavras cruzadas. Recorre às imagens originais propostas no ‘Caixinha de Palavras’, livro do M28P da Porto Editora.

4.3. Caso C – Website para o Ensino de Crianças com Dificuldades de
Aprendizagem através do M28P
O caso C apresenta uma proposta de investigação utilizando um website, chamado
‘Ler e escrever’, como sistema de aprendizagem interativo para auxiliar crianças com
NEE, não realizou nenhum teste com crianças [21].
A proposta consiste na apresentação das histórias das 28 palavras, apresentação
da palavra e o desenvolvimento de atividades, com objetivo desenvolver um plataforma digital do M28P.
O website recorre às imagens originais propostas no ‘Palavra a palavra’, livro
do M28P da Porto Editora. O sistema está divido em três partes: a primeira parte
‘Germinando’ dá início às histórias de cada palavra, ouve uma história e é lhe apresentada na nova palavra; na segunda parte ‘Desabrochando’ a criança começa a
juntar sílabas e a formar novas palavras; e a terceira parte ‘Florescendo’ onde já são
introduzidas frases e textos simples, podem-se preencher lacunas no texto, substituir palavras e responder a pequenas interpretações textuais.

4.4. Análise dos Casos
Todos os casos têm o objetivo de encontrar estratégias de aprendizagem que auxiliam os alunos a ultrapassar as suas dificuldades. Dentro destas estratégias são
utilizados diferentes meios digitais e recorrem-se a diferentes metodologias de ensino a partir do M28P. Porém, as possíveis lacunas existentes não são apenas o meio
digital escolhido ou a metodologia que se segue, mas também a planificação ou a
imagem gráfica. Apresentam-se os principais tópicos, a partir de uma análise SWOT:
Pontos fortes (Strengths):
O uso do PowerPoint traz a vantagem de já ser um meio usado por professores como
expositor de conteúdos.
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No caso A e B existe a possibilidade do professor modificar os conteúdos consoante as necessidades de cada aluno e permite aos alunos total liberdade de cliques, correspondentes às respostas certas ou erradas. Permite também modelos de exercícios
diversificados e diferentes ações; através do rato, o aluno pode clicar, arrastar ou ligar, consoante a necessidade do exercício, têm liberdade de cliques e existe feedback
de respostas certas e erradas.
Em todos os casos as imagens e os gifs usados eram adequadas para as crianças
e sua respetiva idade.
Pontos fracos (Weaknesses):
No caso A e B existe uma falta de preocupação com a interface gráfica do meio digital
e apenas no caso C houve adequação de cores e tipos de letra. Contudo, a interface
apresenta várias lacunas. Em termos de layout, as imagens e as palavras encontram-se mal organizadas, em ecrãs com muito informação e nem sempre é claro
para as crianças qual a sua tarefa.
No caso A, devido às funções disponíveis no PowerPoint, é necessário criar cada
funcionalidade. Ou seja, perante um exercício, cada movimento corresponde a um
slide, fazendo com que o professor despenda muito tempo em alterações. Nos casos
B e C, torna-se necessário adquirir formação para aprender a usar os meios.
Apesar das menções sobre a hipótese de um sistema multissensorial, o foco está
centrado na utilização do ecrã como meio de transmissão de conteúdos e o teclado e
rato como meio intermediário das ações do aluno.
Oportunidades (Opportunities):
A possibilidade de os professores assumirem um papel de dinamizador e facilitador
da aprendizagem do aluno, pode ser entendido como oportunidade.
A integração dos meios digitais na educação pode proporcionar um ensino multissensorial, devido à utilização do M28P, enquanto método que comunica visualmente, através de imagens, áudio e animações.
Ameaças (Threats):
A falta de conhecimento dos professores em relação aos meios digitais, pode dificultar não só a utilização destes meios, como também a criação de novos conteúdos.
Nem sempre existe a disponibilidade para aquisição de software por parte das
escolas, ou para a contratação de técnico especializado, para auxiliar na organização
de conteúdos.
Implementar um sistema interativo que seja igual ao conteúdos das fichas de
papel perde a oportunidade de dinamizar e motivar o aluno através de aprendizagem lúdica.
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Entrevistas Exploratórias

Efetuámos um contacto inicial com professores, de modo a entender as conceções,
competências, opiniões e conhecimentos dos profissionais na área do ensino do primeiro ciclo, quando utilizam na área de português, o M28P para lecionar a leitura e
a escrita. Para isso, recorremos a entrevistas exploratórias, cuja principal função é
complementar a investigação com aspetos específicos [22].
O objetivo foi recolher informações sobre métodos da aprendizagem da leitura e
da escrita, o funcionamento das aulas de português, as dificuldades dos alunos, a
relações dos professores e alunos com os meios digitais, tendo em vista o desenvolvimento futuro de uma ferramenta pedagógica que, através de um sistema interativo, corresponda às necessidades mencionadas pelos professores, evitando lacunas e
complementando tarefas que não foram alcançadas com sucesso.
Foram realizadas 10 entrevistas com duração média de 15 minutos. Todas as entrevistadas são do género feminino e com idades entre os 44 e os 62 anos; 8 são
professoras de ensino básico e 2 são professoras de educação especial. Estas últimas
apenas aplicam o M28P a alunos com NEE.

5.1. Síntese das Entrevistas
Após a realização de todas as entrevistas e da análise das mesmas foi possível
recolher as seguintes informações. Os métodos mais utilizados foram o método analítico-sintético, o método natural e o M28P. A utilização de cada um depende muito
dos acontecimentos na carreira de cada professora, mas o método analítico-sintético é o mais utilizado atualmente nas escolas. O método natural e o M28P são mais
utilizados com alunos com NEE, por serem mais dinâmicos e visuais, pois a utilização da imagem associada à palavra proporciona uma aprendizagem mais intuitiva
do significado e som das sílabas.
Perante esta experiência, as professoras que lecionaram a crianças com NEE,
quando trabalharam com turmas de 1º ano decidiram aplicá-lo. As restantes professoras conheceram o método através de colegas ou de professoras de educação
especial, quando foi necessário adaptar o ensino aos alunos com NEE.
A aplicação do M28P não varia muito de professora para professora, mas as atividades e os exercícios variam bastante. Esta variação deve-se à falta de material
quando o método começou a ser usado. O que levou cada professor a desenvolver os
seus próprios materiais. Com o aparecimento das novas tecnologias e utilização de
redes sociais, os professores começaram a partilhar as atividades que fazem nas aulas e os materiais que utilizam nas mesmas. Existem alguns materiais que são fundamentais, como os posters com as palavras expostos nas paredes na sala, quadros
silábicos nas paredes, e as letras/sílabas físicas (magnéticas ou de papel) para cada
aluno. Algumas professoras recorrem ao uso de uma caixa para cada aluno, que
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contêm as letras/sílabas e outros materiais necessários para que os alunos possam
exercitar em casa e descobrir novas palavras.
Assinalam que o uso da tecnologia digital ainda é uma situação muito ambígua,
que depende de dois fatores: as condições tecnológicas das escolas e o planeamento
dos professores. Todas as entrevistadas consideram que as vantagens de integração
de meios digitais no ambiente escolar são muitas e a maioria já os utiliza diariamente, tanto para exposição como para exercitação, nomeadamente o uso do PowerPoint.
Contundo, sentem que faltam materiais, que existem dificuldades com a ligação de
internet e que falta formação, para além da obtida, por iniciativa própria.
As plataformas educativas que já foram desenvolvidas para o M28P são semelhantes aos livros impressos, continuando a ser um manual, só que em formato
digital. Existem alguns exercícios desenvolvidos em PowerPoint, mas sempre com
as mesmas atividades pelas funcionalidades limitadas.

6

Considerações Finais

Neste estudo foi possível observar a importância do papel do professor, visto que é
ele que toma todas as decisões e tenta gerir da melhor forma as mesmas. Sendo ele
a planear o processo, escolher o método e definir os materiais utilizados para expor,
exercitar e avaliar aos alunos. A escolha do M28P apresenta uma dinâmica visual
lúdica que traz vantagens para crianças com dificuldades ou sem dificuldades.
A integração dos meios digitais é fundamental, por apresentar vantagens, principalmente quando demostradas as suas funcionalidades como ferramentas pedagógicas. Apesar de existirem suportes tecnológicos digitais nas escolas, ainda não são
usados por todos.
Com o estudo de casos foram observados quais os procedimentos no desenvolvimento de materiais e qual a adaptação dos mesmo às novas tecnologias. Em todos
os casos há uma preocupação em que os sistemas de aprendizagem interativos contribuam para auxiliar o professor e para desenvolver um ensino mais adaptado ao
ritmo do aluno. No entanto, nos sistemas digitais em uso, faltou a preocupação com
detalhes de interface e outros elementos.
Para elaborar uma ferramenta pedagógica digital que seja eficaz e bem recebida
por professores e alunos, é necessário ter em conta diversos fatores no momento de
conceção da mesma. As lacunas no desenvolvimento destas ferramentas são a falta
de preocupação com elementos escolares (exposição de conteúdos e exercícios sobre
os mesmo) e de adaptação para as crianças. O uso dos princípios e das estratégias
do design de interação podem beneficiar o desenvolvimento destas ferramentas, ao
utilizar a Research through Design.
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Nas entrevistas observou-se que existem várias vantagens associadas ao uso do
M28P, a implementação da tecnologia neste método seria mais uma vantagem para
professores e alunos.
Num contexto onde os professores usam cada vez mais ferramentas pedagógicas
digitais, a implementação de um sistema interativo com base nos princípios do design de interação e na observação das lacunas cometidas em sistemas atuais, pode
trazer benefícios tanto para os alunos como para os professores.
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Jornalismo móvel e novas formas de
produzir conteúdo jornalístico
Luis Pedro Rodrigues1, Vania Baldi2, Adelino Gala3

Resumo. O artigo foi desenvolvido no escopo do projeto Erasmus+ PagES e tem como
objetivo central investigar o jornalismo móvel enquanto nova técnica jornalística,
destacando três características: agilidade, flexibilidade e acessibilidade. As hipóteses são de que o jornalista móvel é capaz de produzir conteúdo jornalístico de forma
rápida, incluindo uma maior variedade de formatos, além de ter seu acesso facilitado aos locais mais afastados e aos personagens para as entrevistas. A investigação
também abrange a relação do uso do smartphone com a individualização do trabalho do jornalista, uma vez que possibilita que todo o ciclo da produção de notícias
– produção, edição e distribuição – seja realizado em apenas um dispositivo móvel, e
a adequação desta técnica jornalística às exigências atuais por narrativas mais interativas com o público, que se desenvolvem em mídias variadas. Com este fim, foi
realizada uma pesquisa exploratória, através de um questionário online, que obteve
53 respostas, para avaliar a percepção dos próprios jornalistas móveis e aferir o grau
de concordância ou de discordânca em relação às hipóteses. E o seu resultado se
mostrou favorável.
Palavras-chave: Comunicação digital, jornalismo móvel, smartphone.

1

Jornalismo móvel

O jornalista, na função de repórter, sempre precisou ter mobilidade para ir atrás da
informação. Entrevistar, filmar, relatar, fotografar são algumas dessas tarefas que
exigem deslocamento ao local do fato noticioso.
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A recente produção de notícias a partir de um dispositivo móvel como o smartphone, que incorpora aspetos dos aparatos anteriores em um dispositivo computacional, conectado em redes digitais e de fácil manuseio e transporte, tem transformado a área do jornalismo por conseguir ampliar essa mobilidade. E estabelece
uma nova vertente: o jornalismo móvel, também conhecido como mojo (abreviação
do nome inglês mobile journalism) (Karhunen, 2017; López-García, Silva-Rodríguez,
Vizoso-García, Westlund, & Canavilhas, 2019; Quinn, 2009; Satuf, 2015; Silva, 2013).
Como define o professor de jornalismo Ivan Satuf: “jornalismo móvel é um conjunto de práticas de produção, edição, circulação e consumo de conteúdos jornalísticos em dispositivos portáteis digitais” (2015, p. 444), utilizando-se da definição
de Juan Miguel Aguado e Inmaculada José Martínez de que esses dispositivos são
aqueles que dispõem uma conexão ubíqua, de serviços personalizados ao usuário, e
capazes de lidar com formatos de outros meios de comunicação (Aguado e Martínez,
2008, citado por Satuf, 2015).
Então, pode se considerar o mojo como uma nova técnica jornalística – ainda em
evolução – na qual o profissional aproveita o conjunto de funções de um dispositivo
móvel para produzir o conteúdo noticioso em formatos diferentes (texto, áudio, foto,
vídeo, infográfico), editá-lo e distribuí-lo. Já o termo jornalista móvel (na tradução
de mobile journalist) designa o profissional que desenvolve essa técnica.
Desde artigos científicos (López-García, Silva-Rodríguez, Vizoso-García, Westlund,
& Canavilhas, 2019; Satuf, 2015) às matérias explicativas sobre o mojo (All About
Mobile Journalism, s.d.; Understanding mobile journalism, 2018), há em muitos casos
o destaque das vantagens de se trabalhar com o smartphone em comparação com os
equipamentos tradicionais. Esse artigo seleciona três características que aparecem
nas leituras sobre o mojo e analisa-as. A primeira delas é a agilidade, identificada
pelo professor e jornalista Stephen Quinn (2009) como uma característica promissora para o jornalismo do século XXI. A agilidade também aparece na matéria sobre
mojo da empresa de acessórios para celular Shouderpod: “seja o primeiro a transmitir notícias de última hora ou eventos”4 («All About Mobile Journalism», 2018, tradução nossa). A segunda característica é a flexibilidade, exemplificada nos relatos
de trabalho multimídia do jornalista móvel da BBC Dougal Shaw em que descreve
a produção de conteúdos para os canais de televisão, rádio, Youtube e Facebook da
empresa (Shaw, 2018; Urlbauer, 2019). E a terceira característica é a acessibilidade,
discutida tanto no manual sobre mojo do Al Jazeera Media Institute como na investigação do jornalista Panu Karhunen (2017) para o Reuters Institute for the Study of

4

Matéria disponível em http://www.shoulderpod.com/mobile-journalism. Acedido em out. 2019.
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Journalism: “os jornalistas se aproximam mais da história e do personagem, trabalhando sozinhos, com um smartphone” (2017, p. 48, tradução nossa).

2

Aspectos do mojo

Há mais de dez anos, o jornalista e professor Stephen Quinn definiu como “quase
ficção científica” (2009, p. 8, tradução nossa) as novidades do mojo, após descrever uma cobertura jornalística pioneira que aconteceu na cidade de Albuquerque,
Estados Unidos, para a emissora de televisão local KOB-TV. O repórter Jeremy Jojola
e seu produtor, ambos responsáveis pela reportagem, utilizaram apenas um iPhone
e o aplicativo Qik para a transmissão ao vivo de um evento na cidade, dispensando,
assim, os dispendiosos carros satélites, tripés, câmeras de transmissão e cabos. Em
entrevista posterior à reportagem (Tompkins, 2009), Jojola admitiu que teve problemas com a qualidade do áudio durante a transmissão, por não ter usado um microfone externo nem ter considerado os ruídos do ambiente.
Hoje, os jornalistas móveis contam com uma gama de acessórios e softwares que
otimizam às funcionalidades do smartphone, e cada profissional compõe o seu mojo
kit de acordo com as suas necessidades, sendo os principais itens: estabilizador, microfone, luz e bateria externa (All About Mobile Journalism, s.d.). Sobre os softwares,
há muitas opções, tanto para melhorar o controle manual da câmera do aparelho
como para editar e finalizar o material («Recommended apps», 2018).
Todavia, é importante que o conjunto de acessórios escolhidos pelo jornalista
móvel não comprometa a sua agilidade para se deslocar no trabalho de campo ou
para registrar um evento inesperado. Um dos objetivos de se trabalhar com o mojo
kit é, justamente, ser mais ágil do que os profissionais que carregam equipamentos
grandes e pesados. Para este fim, o jornalista da BBC Dougal Shaw advertiu que o
ideal é quando todos os equipamentos cabem juntos em uma mochila pequena. Ele
considerou ser “tão ágil quanto um jornalista de rádio”5 (Shaw, 2018, tradução nossa),
durante a sua experiência de “mojo diet”, período em que trocou as bagagens grandes
e pesadas, onde guardava câmeras, lentes e tripés, por uma bolsa pequena, capaz de
guardar um rig (equipamento de estabilização do celular) e um microfone shotgun.
É comum que os jornalistas móveis trabalhem com a produção de mais de um
tipo de formato de notícia. Como referem os professores Justin Blankenship e Daniel
Riffle, após uma investigação sobre o trabalho individualizado nas televisões locais

5 Matéria disponível em https://www.bbc.co.uk/blogs/academy/entries/7bd621af-5e57-47a5-a8095463baa4f53b.. Acedido em out. 2019.
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dos Estados Unidos, esses profissionais são “frequentemente, exigidos a recolher informação, conduzir entrevistas, escrever depoimentos, gravar material em áudio e
vídeo, e depois editar tudo isso em uma narrativa de reportagem, sozinhos” (2019, p.
1, tradução nossa). Essa flexibilidade para trabalhar sozinho com vários formatos de
notícia, com qualidade profissional, só é possível graças ao aprimoramento tecnológico dos smartphones. Como aponta o professor dos estudos de mídia Henry Jenkins,
as alterações no ambiente midiático e de consumo do século XXI estão associadas à
convergência tecnológica, que nada mais é do que a capacidade de “combinação de
funções dentro do mesmo aparelho tecnológico” (2006, p. 293, tradução nossa).
Em sua descrição da experiência de “mojo diet”, Dougal Shaw ilustra bem a flexibilidade que tem quando trabalha com o smartphone e a importância de produzir
notícias em diferentes formatos e distribuí-la em diferentes plataformas. Também
percebe-se que realiza, no mínimo, o trabalho de repórter, video jornalista e editor.
Meu jeito de contar uma história é ir até o local e gravar tudo o que posso com meu
celular. Gravo em vídeo e com isso também tenho o áudio registrado. Então decido em que plataformas diferentes vou publicar essa história, porque trabalho com
jornalismo multimídia. De que jeito vai funcionar melhor? Eu costumo fazer uma
versão para rádio da entrevista que fiz. Depois produzo um vídeo, e se o assunto só
render dois minutos, funcionará para o Facebook. Faço também uma reportagem
para televisão porque eles usam vídeos de apenas dois minutos. Se me aprofundar
um pouco mais no assunto, o material pode tornar-se um vídeo para o Youtube de
cinco ou seis minutos. Talvez na BBC News haja algum outro formato de televisão que
use vídeos mais longos. Tudo depende da história.6 (Urlbauer, 2019, tradução nossa)

Às duas características do mojo discutidas até aqui: a agilidade na produção e
na locomoção do jornalista e a flexibilidade na produção de formatos diferentes de
notícia, soma-se a acessibilidade. O pesquisador Panu Karhunen divide-a em dois
tipos: o “acesso físico e geográfico” (2017, p. 17, tradução nossa), uma vez que o peso
e o tamanho reduzidos dos smartphones facilitam o seu transporte e manuseio e,
consequentemente, o trabalho do jornalista móvel em locais mais distantes ou de
difícil acesso; e o “acesso psicológico e às interações sociais” (2017, p. 23, tradução
nossa), devido a percepção dos próprios jornalistas móveis de que as entrevistas com
o smartphone são menos intrusivas e mais fáceis de conduzir.

6 Entrevista disponível em https://thewholestory.solutionsjournalism.org/how-solutions-journalismgave-dougal-shaw-a-beat-e696906da63e. Acedido em nov. 2019.
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Outro fator decisivo para a acessibilidade do jornalista móvel é a discrição, principalmente, em áreas de conflito ou crise7. Um jornalista da Al Jazeera se disfarçou
de civil e usou apenas um smartphone para gravar o documentário Syria: Songs of
Defiance8, que documenta a guerra que se iniciou na Síria em 2011. Na época, o governo de Bashar al-Assad havia proibído que os jornalistas da empresa de mídia do
Catar trabalhassem no país. Como referem os jornalistas Diana Maccise e Montaser
Marai: “usando um smartphone, o jornalista disfarçado foi capaz de coletar imagens
que o mundo, caso contrário, não conseguiria ver” (2017, p. 9, tradução nossa).
Mas, para além de uma reflexão dedutiva acerca desses três aspetos principais do
mojo, o que uma pesquisa empírica nos diria para confirmar ou refutar essas premissas?

3

Metodologia de análise

Esse trabalho tem em si uma natureza exploratória (Gil, 2008), no sentido de desenvolver e esclarecer conceitos e ideias acerca de uma técnica jornalística, o mojo,
que ainda não está firmemente estabelecida como subárea dos estudos de jornalismo. Como concluíram os professores López-García et al. (2019) em seu trabalho de
revisão sistemática da literatura: “o fenômeno do jornalismo móvel ainda não foi
conceitualizado por unanimidade na Academia” (2019, p. 10, tradução nossa). Ou seja,
carece de mais trabalhos de investigação e que os temas, conceitos, objetos e métodos sejam legitimados pelos “pares-concorrentes”, como discutiu Pierre Bourdieu
(1983) em seu ensaio sobre a construção de um campo científico.
Com o intuito de dar alguma substância empírica a esta exploração, realizou-se
um questionário, como instrumento de recolha de dados, para aferir o grau de perceção dos próprios jornalistas móveis em relação às características de agilidade, flexibilidade e acessibilidade, através de uma escala entre concordância total e discordância total. A intenção é avaliar, pelos dados gerados da pesquisa, se as qualidades
destacadas se confirmam na realidade do trabalho de campo do jornalista móvel ou
não, e gerar pistas que identifiquem áreas nas quais o mojo pode evoluir.

7 O número de jornalistas mortos em trabalho em 2019 foi o menor registrado desde que o Comitê para
a Proteção dos Jornalistas (CPJ) passou a monitorar essas ocorrências, há 17 anos. Foram, no mínimo, 25
mortes em 2019, e a Síria e o México foram os países com maior número de casos. O relatório, lançado
anualmente pela organização, considera as mortes de jornalistas ocorridas “em represália direta por
seu trabalho; por fogo cruzado relacionado a combate; ou enquanto realizava uma cobertura perigosa”.
Disponível em https://cpj.org/pt/2019/12/siria-e-mexico-foram-os-paises-mais-letais-para-jo.php. Acedido
em jan. 2020.
8

Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=VnvPXspjLtU. Acedido em fev. 2020.
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O questionário foi organizado em seções, de forma sucinta, e com o seguinte fluxo de questões de múltipla escolha (Stockemer, 2018): uma pergunta para garantir
que os participantes disponibilizavam seus dados de maneira voluntária; uma pergunta filtro para verificar se já tinham tido alguma experiência com o mojo; quatro
perguntas de identificação, sobre a idade, o gênero, os anos de profissão e o país
onde trabalham; e 12 questões relacionadas ao mojo, quatro para cada característica.
As opções de respostas, por sua vez, foram organizadas em uma escala com seis
valores, que vão do “discordo totalmente” ao “concordo totalmente”, de maneira que
os valores um, dois e três formam o seguimento de discordância à questão (em diferentes níveis), e os valores quatro, cinco e seis fazem o mesmo para a opinião de concordância. Não foi utilizado um valor neutro nem concordando nem discordando,
que corresponde a uma opção no meio da escala (Stockemer, 2018), com a justificativa de que os participantes que passam da pergunta filtro são todos jornalistas que já
tiveram alguma experiência com o mojo e que, por isso, são capazes de assumir uma
posição de concordância ou de discordância em cada questão.
A população-alvo foi constituída pelos jornalistas que usam os dispositivos móveis, em especial, o smartphone, como ferramenta de trabalho. Porém, esta população-alvo tem uma particularidade: ela não é homogênea. Muitos profissionais utilizam o smartphone para produzirem conteúdo jornalístico e desenvolvem a técnica
do mojo na rotina de trabalho, mas nem todos se autodefinem como jornalistas
móveis ou sequer sabem o que é mojo.
Tendo isto em conta, buscou-se ambientes que se constituíssem como um conjunto uniforme de jornalistas móveis e que fossem acessíveis à pesquisa. O primeiro
foi o grupo de Facebook “#mojofest community Where the global Mojo Community
meet and share”9. O grupo serve para a discussão de assuntos técnicos e teóricos
sobre o mojo e contava com 6.177 membros no dia 16 de março de 2020. O segundo
conjunto de jornalistas móveis baseou-se em uma lista10 com 55 nomes de especialistas e formadores de mojo de cinco continentes diferentes. A lista está disponível
no website da empresa de acessórios para smartphone Shouderpod e contava com os
e-mails da maioria deles.
Por fim, o questionário foi publicado na plataforma do Google Forms e passou
por uma fase de teste para avaliar a sua inteligibilidade e a sua fluidez (Stockemer,
2018). O link para o questionário online foi divulgado em uma publicação no grupo de
Facebook, explicando o objetivo da pesquisa e identificando o investigador. Já para a
lista de especialistas, o contato foi feito, individualmente, via e-mail.

9

Disponível em https://www.facebook.com/groups/mojofest/. Acedido em jan. 2020.

10 Disponível em https://www.shoulderpod.com/the-mobile-trainers-world-catalogue. Acedido em jan. 2020.
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Obteve-se 55 respostas, sendo 53 válidas (duas delas não passaram pela pergunta
filtro). O período de recolha de dados foi de 16 de março de 2020 até 28 de abril do
mesmo ano. Os dados foram tratados no software IBM SPSS Statistics 20.

4

Análise dos dados

De forma geral, os participantes do questionário confirmaram as três hipóteses da
pesquisa, sobre as características do mojo de agilidade, flexibilidade e acessibilidade.
A grande maioria concordou em algum nível com as afirmações referentes a essas
qualidades. Todavia, é preciso um aprofundamento maior na análise descritiva dos
dados levantados.
A amostra de 53 indivíduos é composta de 45 homens e oito mulheres, de 24 nacionalidades diferentes, sendo o Reino Unido e os Estados Unidos os países com o maior
número de representantes, sete respostas de cada país. As idades variam de 21 a 66
anos, com mais da metade da amostra (29 respostas) tendo mais de 20 anos de experiência como jornalista. Sobre a variedade dos formatos de notícia, 46 pessoas responderam que trabalham com mais de um tipo, sendo o vídeo o principal deles, produzido
por 52 indivíduos da amostra; depois é a foto com 40 respostas, o áudio com 30, o live
broadcast com 29, e o texto com 24; os conteúdos jornalísticos em podcast e vídeo 360°
também foram lembrados no campo de resposta “outros”, cada um por uma pessoa.
Además, a resposta que combinava todas as opções de formatos foi a mais dada, aparecendo 12 vezes. Esses resultados corroboram a hipótese de que o jornalista móvel é o
tipo de profissional capaz de trabalhar com vários formatos de notícia.
No aspeto da agilidade durante o ciclo de produção de notícias, a grande maioria dos participantes optaram pelo seguimento de concordância com as questões, o
que quer dizer que na escala de seis valores, polarizada entre “discordo totalmente”
e “concordo totalmente”, ela escolheu um dos três valores de concordância (quatro,
cinco ou seis). Isso se deu para o ganho de agilidade na produção (51 respostas), edição (48 respostas) e distribuição (51 respostas) dos conteúdos jornalísticos, quando o
profissional trabalha com o mojo kit. A alta concordância da amostra em relação à
agilidade nas etapas de produção e distribuição pode ser explicadas pela adequação
do smartphone como a ferramenta do registro instantâneo e de sua capacidade de
ubiquidade, com conexão à Internet disponível a qualquer hora, em qualquer lugar.
Já a queda da concordância na etapa de edição pode ter a ver com os ecrãs pequenos
dos smartphones e pelo sistema touchscreen, que dificultam a precisão dos cortes na
edição de vídeos e áudios.
A taxa de concordância permaneceu alta (48 respostas no seguimento de concordância) no que se refere ao ganho de agilidade do jornalista no trabalho de campo,
quando usa o mojo kit. Porém, essa questão teve uma resposta de “discordo totalmente”.
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Como foi discutido, a locomoção do jornalista é mais rápida quando consegue carregar
todos os equipamentos de que precisa em uma bolsa pequena e leve.
No quesito flexibilidade, 50 pessoas optaram pelo seguimento de concordância
na questão “você tem boa flexibilidade para produzir diferentes formatos de notícias
quando trabalha com o mojo kit”, sendo 36 respostas de concordância total. Porém,
esse otimismo não se repetiu quando a afirmação teve a ver com a qualidade do
material produzido. Dez indivíduos optaram pelo seguimento de discordância na
questão “os acessórios para smartphone permitem ao jornalista produzir conteúdo
jornalístico com a mesma qualidade das câmeras e dos equipamentos profissionais”. Da mesma forma, dez inqueridos escolheram o segmento de discordância na
questão “os aplicativos para smartphone permitem ao jornalista produzir conteúdo
jornalístico com igual qualidade de um computador pessoal”. Esses números indicam que, embora o smartphone permita ao jornalista móvel trabalhar com vários
formatos de notícia, a qualidade do material, às vezes, pode ser inferior do que é
produzido com os equipamentos profissionais.
Na seção seguinte, sobre a acessibilidade física e geográfica, 50 jornalistas colocaram-se no seguimento de concordância na questão “você pode trabalhar em todas
as etapas do ciclo de produção de notícias (produção, edição e distribuição), distante
da redação, usando apenas o mojo kit”. O mesmo aconteceu na afirmativa “o uso do
mojo kit facilita o trabalho em áreas de difícil acesso (áreas de conflito, desastres
naturais e crises humanitárias)”, com o número igual de respostas no seguimento
de concordância. Esses resultados confirmam a percepção de que o mojo é uma técnica jornalística adequada para o trabalho de campo em áreas de conflito (Maccise &
Marai, 2017), onde a acessibilidade e a segurança do jornalista dependem de fatores
como autonomia e discrição.
No que se refere à acessibilidade interpessoal, ou seja, entre o jornalista móvel
e entrevistado, a maioria (51 respostas) concorda em algum nível com a afirmativa “o jornalista consegue entrevistar as pessoas no dia-a-dia de forma mais fácil
quando trabalha com um mojo kit”, enquanto para a questão “o jornalista consegue
entrevistar autoridades (política, artística, científica) de forma mais fácil quando
trabalha com um mojo kit”, o número de respostas no segmento de discordância aumenta para 11. Dessa forma, os dados confirmam a argumento do pesquisador Panu
Karhunen (2017), de que as entrevistas com o mojo kit são menos intrusivas para
as pessoas comuns, porque o smartphone é um aparelho menor do que as câmeras
profissionais e um item ordinário para a maioria delas; contudo podem ser motivo
de desconfiança para os entrevistados acostumados às grandes produções.
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Conclusão

Pode-se concluir, fundamentando-se nas leituras teóricas e na pesquisa empírica e
exploratória, que o perfil do jornalista móvel é o do profissional capaz de produzir
conteúdo jornalístico de forma mais rápida, incluindo uma maior variedade de formatos, além de ter seu acesso facilitado aos locais mais afastados e aos personagens
para as entrevistas. Dessa forma, entende-se o mojo como a radicalização da mobilidade no jornalismo, uma vez que todo o ciclo de produção de notícia é realizado de
forma autônoma pelo jornalista móvel e distante da redação de jornal. Todavia, para
além das premissas dedutivas, a pesquisa empírica apontou que o mojo tem necessidade e espaço para investir e avançar na qualidade dos materiais que têm produzido.
Conclui-se, também, que o mojo e as características de agilidade, flexibilidade
e acessibilidade são um reflexo dos aspectos do jornalismo no século XXI, de redução das redações de jornal (Marshall, 2008), do crescimento do jornalismo digital
(Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, & Nielsen, 2019) e da preferência do mercado de
trabalho por profissionais que saibam lidar com multitarefas (Blankenship & Riffe,
2019). Además, o mojo manifesta a tendência de que o trabalho do jornalista vem ser
tornando mais individualizado e a sua produção voltada para a web.
Por fim, é importante notar que essas mudanças são controversas e evidenciam,
para alguns, a precarização da profissão. Enquanto há aqueles que acreditam que
elas são um “próximo passo em um ambiente tecnológico em rápida mudança que
permite mais flexibilidade e elimina posições desnecessárias” (Blankenship & Riffe,
2019, p. 2, tradução nossa), outros denunciam que “ao pedir a uma única pessoa que
assuma a responsabilidade de várias outras, a qualidade do jornalismo produzido
irá sofrer, inevitavelmente” (Blankenship & Riffe, 2019, p. 2, tradução nossa).
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A dimensão memorável do
branding no contexto digital
Afonso Veríssimo1, Bruno Giesteira2

Resumo. Com a emergência do digital, tendo em conta a natureza efémera deste
meio, causar uma impressão memorável e positiva nos consumidores é indispensável. Este artigo, reflete sobre o quão fugaz e momentâneo pode ser o que nos vincula
a uma marca, a importância de criar experiências inesquecíveis, enfatizando a estratégia de branding enquanto promotora de experiências e vivências que vinculam
o consumidor à marca.
O presente artigo, versa sobre o impacto do branding memorável no contexto
digital dando continuidade a um estudo cuja primeira parte foi anteriormente comunicada em conferência, agregando uma revisão complementar ao estado da arte,
compreendendo o funcionamento da memória do ser humano no meio digital e
abordando estratégias de branding que designamos de memoráveis, baseadas em
autores e estudos de referência da última década.
Posteriormente, é registado o trabalho de campo e respetivos métodos empíricos
e qualitativos de suporte à recolha de dados e avaliação formativa de potenciais consumidores maioritariamente da classe média, ou classe C, apresentando-se alguns
registros imagéticos de provas culturais consideradas relevantes para a complementaridade da análise dos resultados qualitativos e respetivas conclusões apresentadas.
Palavras-chave: Branding, memória, digital e identidade corporativa.

1

Introdução

Atualmente, as marcas deparam-se com enormes desafios quanto à sua afirmação
no mercado, sendo as plataformas digitais decisivas na sua visibilidade e no seu
sucesso à escala global. Face às constantes e rápidas mudanças quer no contexto
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digital, quer no perfil dos consumidores, as marcas capazes de prevalecer nas memórias coletivas assumem-se como as mais bem sucedidas. Assim, importa analisar
e estabelecer correlações entre a memória do ser humano e as marcas no digital, de
modo a percecionar quais as estratégias de branding que promovem a permanência
das marcas na memória individual e, por consequência, a médio prazo, na coletiva.
O artigo estrutura-se em três secções. Na primeira, analisa-se o papel da memória no ser humano, procurando compreender a sua importância nas decisões relativamente ao consumo no contexto digital, de acordo com as perspetivas de autores
fundamentais nas áreas da Psicologia; Experiência do Utilizador e Neurociências. Na
segunda secção, aborda-se o conceito de branding, apresentando-se as suas estratégias conducentes ao sucesso de marcas memoráveis. Na terceira secção explicita-se
o trabalho de campo e respetivos métodos empíricos e qualitativos, apresentando-se
ainda os resultados e as conclusões deste estudo de caso.

2

O papel da memória no ser humano e a sua relação
com o digital

Comunicar na era digital apresenta-se como um desafio cada vez mais complexo.
Como refere Leonor Dias (2018), diretora da Marca Vodafone, atualmente os consumidores são impacientes, compram em múltiplos canais disponíveis, físicos e digitais. Já não é suficiente para as marcas terem uma imagem forte e sedutora, têm
que se tornar inesquecíveis. Uma marca deve ser capaz criar experiências singulares
e memoráveis.
De acordo com Pampori & Malla (2016), o cérebro é uma grande máquina de armazenamento de memórias, utilizando-as para interpretar o mundo ao nosso redor.
Assim, a interpretação dos diversos contextos é baseada em referências, em experiências passadas e em memórias. O cérebro associa as experiências a memórias e
vivências anteriores. Segundo Pampori & Malla (2016), a memória fornece a competência de construir relacionamentos, entre pessoas, coisas ou conceitos abstratos.
Greenwald, McGhee e Schwartz (1998), autores dos denominados IAT - Implicit
Association Tests - demonstraram a relação visceral existente entre a memória de
algo (artefacto físico, imagem, experiência) e a sua valência positiva ou negativa
associada ao processamento cerebral, constituindo-se como uma forma de detetar
a força da associação subconsciente do indivíduo entre as representações mentais e
a sua catalogação positiva ou negativa na memória. Os IAT permitem avaliar o nível
de veracidade das respostas. Como refere Devezas & Giesteira (2014), os IAT aplicados
a estudos no âmbito do design de experiência, contribui como um complemento ou
uma alternativa às medidas de autorrelato, particularmente para avaliar qualidades não instrumentais.
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O cérebro regista os eventos relacionando-os com experiências agradáveis ou
desagradáveis, instigando a sua repetição num processo de recompensa ou, pelo
contrário, a sua escusa.
As emoções, como refere Norman & Ortony (2006), induzidas pela marca, geralmente são bastante individuais, dependendo das memórias que a marca invoca em
cada um de nós.
De acordo com Damásio (2013), a emoções fazem parte de ações comportamentais partilhadas por todos os seres humanos. Ao contrário dos sentimentos, que são
um processo intelectual complexo e subjetivo, as emoções são ações sucessivas, ainda que momentâneas, são visíveis a olho nu, podendo-se manifestar na face, pele,
movimentos, músculos e no coração.
As memórias que o consumidor tem relativamente a uma marca, determinam
o seu comportamento face à mesma, quer no presente, quer no futuro. Segundo
Norman (2004), sentimentos duradouros levam tempo a desenvolver-se. A interação,
as associações e as memórias que as marcas evocam nas e entre as pessoas, são das
características mais valorizadas na estratégia de branding. Por outro lado, a aparência e a utilidade, desempenham papéis relativamente menores. Neste sentido,
Keller (1993), define branding como perceções refletidas pelas associações das marcas mantidas na memória do consumidor. Para Wijaya (2013), branding assume-se
como o acúmulo de atributos específicos resultantes de uma interação intensa entre
produtos, marcas e consumidores sintetizados na memória de cada um. Branding é,
portanto, frequentemente definido como a perceção dos consumidores em relação à
marca, refletida pelas várias associações gravadas na memória destes.

3

Estratégias de branding memorável no digital

Para Khaslavsky e Shedroff (1999), no digital as marcas devem privilegiar e assegurar
os seguintes critérios: sedução, relacionamento e realização de promessas emocionais, terminando as experiências de maneira memorável. Com a emergência do
digital e das redes sociais, dada a sua natureza efémera, as práticas e modos de
utilização específicos destes meios, urge garantir a conceção de uma estratégia de
branding memorável, capaz de assegurar a capacidade da marca se evidenciar da
profusão imagética e informativa do contexto digital. Na procura por uma marca
inesquecível no digital, a coerência, a consistência, a verdade e as emoções, são ingredientes fundamentais (Afonso, Monteiro, Amaral & Neto, 2016).
Na mesma linha de pensamento, Carlos Coelho (2018), destaca a necessidade do
real, do toque, do palpável, de modo a possibilitar experiências significativas, com o
uso de tecnologias como a realidade virtual. De acordo com Musiolik & Herbst (2015),
as experiências estão conectadas com as emoções e com a sensação física que as
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acompanha, devendo ser positivas. Neste sentido Wheeler (2013), defende que uma
experiência memorável deve ser divertida e é vital que crie um feedback positivo. Por
outro lado, uma experiência negativa torna-se numa oportunidade perdida que pode
sabotar a marca. A este respeito Klein (2000), refere que quanto mais bem-sucedida
é uma marca, mais vulnerável ela se torna. As experiências negativas ficam retidas
na mente das pessoas, ao contrário do que acontece com marcas pouco conhecidas.
Os consumidores dessas marcas estabelecem vínculos, sentindo-se cúmplices dos
erros que assumem maiores proporções de difusão no digital. Trata-se de uma conexão volátil e não de lealdade, uma conexão semelhante ao relacionamento de um fã
e uma celebridade, emocionalmente intensa, todavia superficial.
O som, associado a uma marca é uma excelente ferramenta, devendo-se explorar
o seu potencial no meio digital. Como refere Norman (2004), o som, musical ou não,
auxilia a memória, para além de ser um veículo que proporciona prazer e emoção.
Para além do som e da visão, o olfato é dos sentidos com maior predominância
nas memórias de longo prazo. O estudo “A sniff of happiness” [7], sustenta que os
quimiossinais são um meio de transmissão de emoções negativas e positivas, sugerindo que um estado emocional, como felicidade, pode ser transferido por meio de
odores, contribuindo para uma experiência positiva e memorável. Apesar de ainda
não ser passível de se explorar de forma massificada no digital, o uso das novas
tecnologias, como a realidade virtual, criam novas possibilidade na utilização do
cheiro neste meio.
As redes sociais funcionam como registo das próprias experiências, um conjunto
de memórias em formato de imagem ou vídeo, funcionando assim como meio de
divulgação da própria marca. Segundo Wheeler (2013), a partilha de experiências
positivas no Facebook ou no Instagram é um marco importante para as imortalizar.
Wheeler (2013), considera ainda outros fatores que contribuem para a memorização
de uma marca, nomeadamente a atribuição de um nome significativo e compreensível. De referir, o caso da Samsung ou da H&R Block ilustrados na figura 1, que têm
significados inerentes e formas associadas, contribuindo para uma fácil compreensão e memorização. O cérebro reconhece e memoriza mais facilmente formas geométricas simples, pois deixam uma impressão mais rápida na memória.

Fig.1 Formas e Logótipos da Samsung e da H&R Block
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Metodologia, métodos de observação e resultados

Tendo em conta o objetivo deste estudo em compreender e interpretar a importância
funcional, estética e hedónica do branding no digital, a análise do comportamento das pessoas relativamente às marcas foi fulcral na procura de respostas. Assim,
foram analisadas identidades visuais, através da experiência do utilizador, por via
de métodos empíricos e qualitativos, formulando-se a seguinte questão: Qual a influência da identidade visual enquanto transmissora da dimensão social, funcional,
estética e emocional de uma marca no contexto digital?
A amostra, constituída por estudantes da universidade do Porto, escolas secundárias, bem como outros indivíduos de diferentes faixas etárias com recurso às redes
sociais ou email, contabiliza um total de 42 questionário, 15 entrevistas semiestruturadas e 15 provas culturais. Considerando que o tema faz referência ao universo
digital, os participantes eram utilizadores regulares da Internet, redes sociais, blogs,
wikis, motores de pesquisa, entre outros. Neste sentido, optou-se por conjugar a
perceção da amostra, através das questões de um inquérito por questionário, consolidando-se essa perceção com entrevistas semiestruturadas e provas culturais.

Fig.2 Exemplo de material utilizado na realização das Entrevistas e das Provas Culturais

De acordo com Martin & Hanington (2012), as provas culturais servem para inspirar as pessoas a considerar cuidadosamente o contexto, as circunstâncias pessoais e
responder à questão de investigação de forma criativa, facilitada pelas provocações.
Nesta perspetiva, após a entrevista semiestruturada, tendo os participantes conhecimento prévio da identidade corporativa de cada marca, solicitou-se a realização
de um desenho simples e claro que as definisse, completando a ilustração com o
registo de uma palavra sobre as mesmas.
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Fig.3 Exemplo de resultados imagéticos das Provas Culturais da marca Justalk

Fig.4 Exemplo de resultados imagéticos das Provas Culturais da marca Xender

Fig.5 Exemplo de resultados imagéticos das Provas Culturais da marca Volusion

Importa salientar que este estudo não considera a categorização socioeconómica
dos participantes. Tendo em conta a aleatoriedade e os locais de recolha dos dados,
desde Universidades Públicas, ao online, considera-se que a amostra incorpora na
sua maioria cidadãos da classe-média, ou classe C, que demonstram preocupações
recorrentes com a relação qualidade/preço dos produtos ou serviços.
Na escolha das identidades corporativas a analisar, estabeleceram-se critérios
no sentido de garantir a assertividade e a validação das respostas às questões de
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investigação. Deste modo, consideraram-se os seguintes: natureza digital das marcas; implementadas inicialmente no online; identidade corporativa amplamente
desenvolvida; vários itens com respetivas plataformas online. Estas, deviam ainda
apresentar um contraste entre si, quer no tipo de serviço prestado, quer no design da
identidade corporativa, permitindo assim assegurar um amplo e variado feedback,
bem como um resultado mais heterogéneo.
Partindo da análise dos critérios supra enumerados em diversas marcas, foram
seriadas três para o foco do estudo. saber: Justalk, Xender e Volusion.

Fig.6 Logótipo da Volusion, da Justalk e da Xender

Após a análise dos resultados da recolha de dados, constatou-se que uma identidade corporativa elementar e minimalista favorecia a compreensão e facilitava a
memorização. Como consta nos resultados do inquérito (fig. 7), a Justalk é a mais
memorável. Esta, foca-se apenas no essencial, incorporando uma imagem que os
participantes consideraram “simples” e “óbvia”.

Fig.7 Gráfico demonstrativo dos resultados do questionário sobre a marca mais memorável
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Nas provas culturais, as marcas onde os participantes tiveram mais facilidade
em entender os conceitos subjacentes, bem como em conceber os desenhos mais
rapidamente foram a Justalk e a Xender, observando-se uma conceção pouco criativa e realista de acordo com a imagem da marca. No caso da Justalk, observou-se a
conceção dos desenhos centrada na comunicação e interação online. Relativamente
à Xender, os desenhos sobre globalização e tecnologia foram os mais recorrentes.
A quantidade de elementos, formas e cores, contribuíram para que a Volusion
fosse a marca que mais dividiu opiniões. Contrariamente, constatou-se que tanto na
Justalk como na Xender havia uniformidade nas perceções, uma vez que se apresentavam como objetivas e minimalistas. A experiência com a Volusion, permite-nos
concluir que quantos mais profusa é a imagem da marca em elementos e cores,
mais difícil se torna para o consumidor conceber, memorizar e entender os seus
objetivos, deixando em aberto um imenso campo de possibilidades.
Segundo Afonso, Monteiro, Amaral & Neto (2016), no online, a promessa tem de ser
clara e a ideia objetiva. O foco no essencial é fundamental para facilitar a memorização.
De salientar que, apesar da marca Volusion apresentar resultados menos favoráveis em relação à sua qualidade de memorização, os participantes quando questionados pela marca mais apelativa, isto é, aquela que mais os alicia ou cativa; foi a
Volusion que reuniu mais escolhas (63,6%).

Fig.8 Gráfico demonstrativo dos resultados da marca mais apelativa segundo a entrevista.
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Fig.9 Gráfico demonstrativo dos resultados da marca que transmite maior confiança segundo
a entrevista.

Relativamente à marca Volusion, constatou-se que transmite alguma confiança,
sendo apelativa do ponto de vista estético. Todavia, foi das três marcas a menos
escolhida pelos participantes, como se pode verificar na figura 10, que a definirão
como confusa e incompreensível.

Fig.10 Gráfico demonstrativo dos resultados em relação à exclusão de uma das marcas por
parte dos participantes

Como referido anteriormente, na categorização da amostra, embora não se tenha
considerado o nível socioeconómico; a idade e o contexto estudantil contribuíram
para os resultados obtidos, tendo-se constatado que a clareza, a objetividade e a capacidade da imagem da marca em ser memorável são determinantes nas escolhas dos
participantes, em detrimento da estética e da confiança que esta possa transmitir.

80

Portugal 2020

Durante o questionário, os participantes foram expostos a vários logótipos de
marcas do contexto digital. Dos logótipos apresentados de seguida (fig. 11), foi pedido
ao inquirido que optasse pelo serviço ou produto de uma das marcas, questionando-o de seguida sobre o motivo da sua escolha. Constatou-se na figura 11, 33% de
escolhas recaíram sobre a Ecosia , seguindo-se a Volusion e o Dtube.

Fig.11 Percentagem da escolha das marcas segundo o questionário

Os participantes que escolheram a Ecosia fundamentaram a sua opção com motivações ecológicas e ambientalistas, afirmando tratar-se de um logótipo de uma
marca preocupada com o Planeta. Na escolha pela Volusion, os critérios de estética
foram determinantes, tendo-a considerada “bonita” e com “cores atraentes”. Os participantes que optaram pelo Dtube, referiram estarem familiarizados com o logótipo,
embora não conhecessem a marca, associavam-na ao logótipo do Youtube. Neste
último caso, constatou-se que as memórias, conscientes ou inconscientes, influenciaram de forma determinante as escolhas dos participantes.

5

Conclusão

Face às exigências cada vez maiores dos consumidores no contexto digital, reduzir a
ideia complexa de uma marca à sua essência visual apresenta-se como um desafio
complexo e uma questão-chave na competitividade das empresas. A capacidade de comunicação e reconhecimento de uma marca ou identidade vai muito além do design
gráfico. Tendo em conta que a perceção e a apreensão das marcas varia de receptor para
receptor, conforme a sua cultura, as suas vivências e o seu contexto, a semiótica apresenta-se como uma mais-valia para o design, uma vez que lhe permite compreender a
interpretação do ser humano face às palavras, sons e imagens. Neste sentido Ribeiro
(2013), afirma tudo pode servir para comunicar. Desenhos, textos, imagens, gestos, sons
ou até mesmo cheiros, elementos que comunicam por si só e que tem um significado.
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É preciso analisar centenas de ideias antes de se concentrar na ideia final, para depois
a comprimir milhares de vezes, para que tenha viabilidade, clareza e uma vida útil de
vários anos. Assim, importa compreender os fatores que determinam a aceitação dos
consumidores num contexto global e imediato, de modo a desenvolver uma estratégia
de branding memorável que mantenha as empresas competitivas.
Atualmente o branding assume uma relação invasiva entre a marca e o consumidor. Representar visualmente o que a marca tem para oferecer de forma simplificada e percetível é um desafio vital para as empresas. Klein (2000), defende que o
produto é sempre secundário ao verdadeiro produto, a marca. A publicidade trata da
divulgação do produto, enquanto o branding da transcendência da marca.
Os resultados do estudo, apontam como fator decisivo na escolha dos consumidores um visual inequívoco e objetivo. A este respeito Ribeiro (2013), apresenta a
empresa multinacional Google, que utilizando um visual amigável, descomprometido e claro é reconhecida e memorável, mantendo a lealdade dos consumidores ao
longo do tempo. A clareza e a simplicidade são características da identidade visual
da Google. Contrariamente, uma estética agradável e atraente, bem como transmissora de confiança poderá não induzir os consumidores à sua escolha. Assim, uma
comunicação visual confusa contribui para o distanciamento dos participantes relativamente às marcas, uma vez que não se identificam nem a compreendem. Este
efeito é agravado no meio digital, tendo em conta a sua natureza efêmera.
Para além de clara e objetiva, a estratégia de branding deve incorporar experiências
únicas e significativas, que fomentem emoções positivas, traçando assim o caminho
para uma marca mais memorável. Os participantes que escolheram o Dtube fizeram-no maioritariamente pelas suas similaridades com o Youtube. Cores e formas familiares funcionam melhor no digital, criam conexão e empatia, muitas vezes subconsciente,
podendo assim, constituir um fator determinante no sucesso de uma marca.
Importa às marcas criar uma identidade memorável, com uma forte capacidade
de reconhecimento e fácil perceção, por forma a que se estabeleçam laços com os
consumidores. A este respeito António Damásio (1994), refere que os primeiros impulsos, como a ânsia e o instinto são os gatilhos para tomada de decisão.
O digital, repleto de estímulos sensoriais, vem acelerar o processo da tomada de decisões dos consumidores. Deste modo, a conceção de uma imagem de marca não deve
limitar-se apenas a despertar emoções positivas, importa ainda torná-la memorável.
Propõe-se para trabalho futuro a utilização de métodos implícitos, em complemento aos métodos explícitos de autorrelato, nomeadamente a aplicabilidade dos
IAT para melhor o entendimento das experiências positivas e negativas que envolvem a narrativa do branding, bem como a relação entre as emoções e a memória.
Neste sentido, sugere-se o uso do software Inquisit, desenvolvido pela millisecond,
que através de um mecanismo de tempo executado em qualquer teste on-line, possibilita aferir se a resposta é genuína ou se há algum constrangimento.
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Plataforma digital de apoio a
bandas/artistas emergentes
João Leitão1, Manuel Albino2

Abstract: We propose to present the study of a platform to support the inde-pendent
music sector, specifically, bands and musicians who are at the beginning of their
careers or who are amateur. Through the creation of tools that support its dissemination and communication, both with the professional environment and with its
potential audiences, the objective is to create a community of potentially interested
people in the work of these artists. This platform aims to help publicize and facilitate contact between the promoting entities, such as associations and agents who
organize the events, and the bands and independent artists, instructing them and
serving as a facilitating platform on how they can give concerts and develop your
project. It will also function as an interface between the musicians and their potential audiences, enabling new dynamics between the different people in the process.
Keywords: Design UI/UX, independent music, artist related platforms, business-to-business platforms, professional social network.
Resumo. Propomos apresentar o estudo de uma plataforma para apoio ao sector da
música independente, mais concretamente a bandas e músicos que se encontrem
no início de carreira ou que sejam amadores. Através da criação de ferramentas que
deem apoio à sua divulgação e comunicação, quer com o meio profissional, quer com
os seus públicos potenciais, o objetivo é o de criar uma comunidade de potenciais
interessados no trabalho destes artistas. Esta plataforma pretende ajudar a dar a
conhecer e facilitar o contacto entre as entidades promotoras, tais como associações
e agentes que organizam os eventos, e as banda e artistas independentes, instruindo-as e servindo como plataforma facilitadora na forma como podem conseguir dar
concertos e desenvolver o seu projeto. Também funcionará como interface entre os
músicos e os seus públicos potenciais, possibilitando novas dinâmicas entre os diferentes intervenientes no processo.
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Palavras-chave: Design UI/UX, música independente, plataformas de apoio aos artistas, plataforma business-to-business, redes sociais profissionais.

1

Análise de plataformas já existentes on-line

Na atualidade são cada vez mais as áreas de atuação social que beneficiam da área
digital para poderem ser mais eficazes, tal é o caso das artes performativas, e, em
específico no nosso projeto, a área da música independente. Daí houve a necessidade
de analisar os casos que têm maior importância no contexto do nosso estudo.
No passado a plataforma MySpace foi a que melhor serviu à autopromoção como
forma de apresentação e contacto entre vários intervenientes do meio, quer de bandas
de música, quer de outros artistas, mas foi caindo em desuso. Hoje em dia são utilizadas plataformas digitais especializadas em música como forma de apresentação
dos produtos das bandas/artistas, tais como: BandCamp, Reverbnation, SoundCloud,
Deezer, Spotify, entre muitas outras. Estas plataformas têm funções, formas de funcionamento, e propósitos que as diferenciam umas das outras, mas têm em comum
o objetivo de divulgar e promover músicos e bandas de diferentes géneros musicais.
Destas plataformas foram analisadas com maior pormenor, por se tratarem de exemplos mais próximos do nosso projeto, a Reverbnation e a BandCamp.
A Reverbnation apresenta-se institucionalmente como sendo uma plataforma que:
“Desde 2006, (...) ajudou milhões de artistas emergentes a construir a sua carreira”. Está
pensada para abranger utilizadores a nível mundial, onde os artistas podem apresentar o seu trabalho e os fãs podem aceder aos seus conteúdos e acompanhar a sua
agenda de espetáculos. A sua interface possui um sistema de avaliação das bandas, e
várias formas de promoção: músicas, concertos, álbuns, vídeos, entre outros.
Esta plataforma, por ser muito abrangente, quer em formas de interação, quer
na amplitude geográfica da sua influência, acaba por criar uma comunidade distanciada, indiferente à diferenciação cultural, não produzindo as repercussões ideais
para uma comunidade viva. Talvez por isso se verifique que uma grande parte das
bandas por nós identificadas como potenciais interessados no nosso projeto não
estejam registadas nesta plataforma. Foi-nos afirmado por João Roberto3, músico e
organizador de eventos de música que, devido à dimensão e quantidade de artistas

3 José Roberto é músico nas bandas Kilimanjaro, Solar Corona, e The Black Wizzards, e pertence às
agências YAYAYEAH e Lovers & Lollypops.
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apresentados nesta plataforma, a exposição promocional fica comprometida, não
tendo grande influência no meio musical português.
Outra plataforma por nós analisada foi a Bandcamp. Ao contrário da plataforma referida acima, esta é bastante usada pelos agentes em Portugal como forma de pesquisar
as bandas e o seu conteúdo, e tem alguma influência e relevância nesta comunidade.
Segundo a plataforma BandCamp a sua missão é “(...) criar o melhor serviço possível para os artistas e editoras partilharem e ganharem dinheiro com a sua música, e
para os fãs descobrirem e apreciarem a música”. É possivelmente uma das mais utilizadas em Portugal4, pois é uma plataforma que permite que os artistas apresentem
o seu produto, é um local onde existe uma venda direta dos álbuns ou do merchandising das bandas para os fãs. É uma plataforma onde as bandas podem controlar
o preço dos seus produtos, os dados dos clientes, aceder a estatísticas de reprodução
das músicas e da venda dos produtos.
Se a plataforma Reverbnation assume no seu discurso ter como missão “colocar
os artistas em primeiro lugar”, numa observação mais atenta temos que reconhecer
que, de facto, o seu principal fundamento é o lucro através do interesse massivo de
uma grande quantidade de pessoas, tal como a grande maioria das redes-sociais
digitais da atualidade, falhando assim na missão de proporcionar o melhor serviço
aos seus utilizadores.
Embora a Bandcamp seja utilizada pelos promotores e músicos portugueses, ela
serve apenas objetivos promocionais de apresentação, para os agentes pesquisarem
os conteúdos de determinadas bandas. Nenhuma destas plataformas satisfaz as necessidades específicas de comunidades regionais ou temáticas, com caraterísticas
e culturas próprias. O que proporcionam é, apesar da sua especialização, uma experiência massificada, onde a natureza específica das comunidades é anulada pela
dimensão da estrutura.

2

Metodologia do Projeto

Procurámos orientação na metodologia do Design Thinking segundo a Interaction
Design Foundation (2019) (Figura1), que se divide num processo de 5 etapas: Criar empatia, Definir, Idealizar, Protótipar e Testar. Ao longo do processo, nenhuma destas
etapas é estanque, e, de acordo com as complexidades e imprevisibilidades do projeto, deveremos retroceder para qualquer uma delas sempre que necessário, mantendo

4 Banda Fugly - https://fuglyfuglyfugly.bandcamp.com/; Banda ElSeñor - https://el-senor-music.
bandcamp.com/; Banda Solar Corona - https://solarcorona.bandcamp.com/
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bastante flexibilidade nas tomadas de decisão, rentabilizando desta forma o tempo e o
esforço através do enfoque na resolução dos diferentes problemas, quer identificados
previamente, quer os que surjam em qualquer uma das fases, evitando que os erros
tenham repercussões maiores do que as necessárias ao desenvolvimento, e identificando possíveis novas valências que não poderiam ser consideradas anteriormente.

Fig.1 Autor: Teo Yu Siang e Interaction Design Foundation - Fonte: https://www.interactiondesign.org/literature/topics/design-thinking

Fig.2 Plano das fases do projeto - Fonte: Elaborado pelo autor

2.1. Entrevistas
Norman e Nielsen (2019) defendem que perceber as necessidades do cliente é
um dos fatores principais para garantir uma boa experiência ao utilizar um produto. Mas outros autores defendem que dever-se-á fazer uma abordagem ainda mais
aprofundada, não só tendo consciência das necessidades, como conhecendo diretamente os possíveis utilizadores da plataforma. Esta proximidade com as vivências
dos utilizadores poderá revelar-se fundamental para a idealização e conceptualização de soluções (Cooper et. all, 2007).
Com esse intuito, e como forma de perceber melhor o contexto com o qual estamos a lidar, foram realizadas várias entrevistas de prospeção com agentes que já se
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encontram ativos dentro da comunidade. Neste sentido, tentámos auferir os diferentes modos como as entidades se relacionam, qual o seu interesse e motivação na
existência de uma plataforma digital neste contexto, e perceber quais as principais
dificuldades e problemas existentes onde se pode identificar pertinência e utilidade.
O registo destes depoimentos tem relevo, não só no sentido heurístico do projeto,
mas também para investigações futuras neste campo, pois os registos empíricos
produzidos sob um determinado ponto de vista poderão ser reutilizados noutras investigações (Hill & Hill, 2005: 19).
Assim, identificámos uma comunidade de criação, produção, e divulgação de
música dentro do espaço geográfico português, com uma tradição originária nos
finais dos anos 1970, e que tem vindo a perdurar ao longo do tempo, renovando-se
ao longo de várias gerações.
Por limitações de meios e de tempo, foi feita uma amostragem focada apenas
na região Norte, e em bandas e promotoras com as caraterísticas que entendemos
serem as do público alvo da plataforma: bandas desconhecidas do público em geral
ou em início de carreira, e promotoras de pequena dimensão que têm como função
a divulgação dessas bandas. Esta amostragem foi dividida em 2 grupos: prestadores
de serviços, e bandas/artistas (Figura 3). Como algumas destas agências podem realizar vários serviços, entendemos dar a liberdade de serem elas a apresentar quais
os serviços que podem prestar (por exemplo, uma promotora que tem também um
estúdio de gravação, ou um bar, e que faz o próprio agendamento com as bandas/
artista). Esta divisão será também basilar para a estrutura funcional da plataforma
que se pretende implementar.
Um dos objetivos principais da investigação de campo foi criar personas e definir
os vários use cases possíveis de forma a ter exemplos de utilizadores reais, com as
suas motivações, formas de agir e de se relacionarem, identificar fluxos organizacionais, etc., passíveis de ser revertidos para a plataforma a ser desenvolvida, seguindo
proposta metodológica de Richard Caddick e Steve Cable (Caddick & Cable, 2011: 11).

Fig.3 Recolha de possíveis utilizadores Fonte: elaborado pelo autor
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2.2. Contingências da Plataforma
Pretendemos desenvolver ferramentas úteis, tanto para as bandas e artistas, como
para os serviços a eles associados, de forma a tornar a comunidade unida, tentando promover as vantagens das ações em comunidade. Tendo em conta o que
Brian Whitworth e Adnan Ahmad (2013) argumentam, trabalhar em comunidade
poderá gerar uma sinergia que não é alcançável por alguém que trabalhe sozinho,
e permite que comunidades maiores possam gerar melhores competências individuais, obter melhor produtividade, e alcançar resultados superiores.
Para as bandas e músicos as ferramentas da plataforma pretendem ajudar a melhorar a forma como se apresentam e tornar os seus conteúdos mais acessíveis ao seu
público potencial. Através da criação do perfil da banda, os outros utilizadores podem
ter acesso ao seu conteúdo, tais como músicas, vídeos, fotografias, e agenda (ver Fig.
4), mas também a diferentes informações extra, tais como: com quem e onde essa
banda/artista interveio, se gravou num determinado estúdio, se esse estúdio também
está registado na plataforma, e, se assim for, informações e contactos do estúdio.

Fig.4 Wireframe de exemplo de possível organização da informação no perfil da banda Fonte: Elaborado pelo autor.
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Uma função importante da plataforma será a de apoio e orientação dos músicos
em início de carreira. Neste sentido, os primeiros passos na plataforma, para além
dos indicadores de aprendizagem na sua utilização – pois é importante produzir uma
interface simples e de fácil aprendizagem (Krug, 2005: 26), serão acompanhados por
informações de aconselhamento profissional, como por exemplo: explicar a importância de ter um álbum gravado propondo uma ligação para a lista onde estão os estúdios de gravação que existem na plataforma (Figura 5), ou de outro tipo de incentivos à
interação, procurando ajudar a melhorar a taxa de sucesso dos utilizadores.

Fig.5 Wireframe de exemplo da orientação após a inscrição - Fonte: Elaborado pelo autor.

Do ponto de vista dos serviços será importante desenvolver ferramentas que sejam
facilitadoras do seu trabalho, quer a nível da organização, quer na comunicação com
as restantes partes. Por isso, existe a necessidade de implementar uma agenda onde se
possa aceder à informação acerca dos eventos que estão para acontecer, quais os artistas que participam, por quem são organizados, e que empresas prestam os seus serviços,
para que todas as entidades intervenientes estejam descriminadas de forma a poderem
ser contactadas por outros, conseguindo, caso pretendam, ter o seu próprio perfil na
plataforma, ao qual qualquer outro utilizador pode aceder. Procuramos que, através deste processo de relacionar os organizadores de eventos com as bandas, se produza uma
forma de validar, para terceiros, a presença destas pessoas nesta comunidade.
Será também pertinente a criação de uma ferramenta que permita anúncios de diferente índole associados a eventos, como por exemplo: uma banda anuncia a possibilidade de outra banda menos experiente se candidatar para ser a banda de abertura de
determinado evento. Assim, bandas mais experientes ajudam as menos experientes
a integrar a comunidade, empresas fornecedoras de diferentes serviços poderão complementar-se, e todos os intervenientes poderão beneficiar de uma melhor integração.
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Fig.6 Wireframe de exemplo das informações dos eventos e organizadores - Fonte: Elaborado
pelo autor.

2.3. Protótipos e teste de usabilidade
Há um conjunto de fatores que, quando pensados e aplicados ao processo de design,
podem enriquecer a experiência do utilizador. Neste sentido, as soluções criadas deverão sempre passar pelo crivo prévio da reflexão metodológica e da experimentação
simulada através de protótipos, evitando demasiadas correções no produto finalizado, que implicariam muitas vezes, grandes custos.
Assim, é imperioso passar primeiramente pela esquematização e simulação
através de protótipos baseados em wireframes (Unger & Chandler, 2009: 208).
É desta forma que, através de vários testes e simulações, é possível ter maior
consciência das diferentes opções de interação e ir corrigindo alguns erros da plataforma de maneira a que seja cada vez mais bem orientada para resolver os problemas de um utilizador específico. Através dos wireframes é possível o designer
perceber mais facilmente a funcionalidade e interação das ferramentas, permitindo
que o seu foco de atenção se centre na forma como o utilizador pode completar as tarefas propostas, sem se distrair com outros aspetos, tais como transições, elementos
gráficos, tipografia, cores, etc., permitindo-lhe perceber possíveis falhas tendo em
conta o comportamento espectável do utilizador.
Ainda assim, numa fase mais adiantada do projeto, também é fundamental ter
um protótipo de alta fidelidade para que sejam avaliados todos os aspetos relativamente a um layout mais próximo do final, e auferir, através dum interface tão próximo ao final quanto possível, a forma como o utilizador interage realmente, observando todo o tipo de imponderáveis no seu comportamento (Unger e Chandler, 2009: 208).
Em relação a esta questão, segundo Steve Krug (2005), durante os testes de usabilidade é importante perceber, não só a forma como o utilizador interage com a
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plataforma, mas também se, de facto, ele percebe as suas funcionalidades, ou se,
pelo contrário, está a interagir sem consciência plena dos resultados da sua interação, se consegue interpretar corretamente o modo de funcionamento, e se as suas
intenções resultam de acordo com os resultados que consegue alcançar.

3

Uma nova plataforma para uma comunidade (já)
com tradição

De acordo com o conjunto de entrevistas feitas a vários intervenientes no setor, a
forma como se faz grande parte dos agendamentos de concertos no mercado da
música independente é através das relações pessoais entre os vários intervenientes5.
Esta prática indicia uma comunidade onde se identificam determinados valores,
tais como a notoriedade, o prestígio, ou a grande influência das relações pessoais,
nas tomadas de decisão. Podemos, por isso, referir-nos aqui a um círculo social onde
os vários intervenientes se relacionam num sistema de entreajuda, possuindo necessidades que se complementam, dando a ideia de um circuito quase fechado, podendo ser identificadas algumas resistências à coexistência de novas entidades e de
novas propostas ou soluções dentro da comunidade.

Fig.7 Gráfico com a relação circular dos vários intervenientes. Retirado do livro: A Instável
Leveza do Rock (2013).

5 “A Bandcamp é a única que usamos quanto estamos a procurar, mas normalmente trabalhamos
sempre com contacto pessoal. Achamos que o relacionamento interpessoal é crucial para poder fazer os
projetos andar. É importante para nós manter uma relação com quem trabalhamos.” Em entrevista feita a
Manuel Borges e Aline Pinto da promotora seteoitocinco (2019)
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Esta ideia de circuito quase fechado é enfatizada pela investigadora Paula Guerra
(2013), no seu livro “Instável Leveza do Rock”, quando observa que alguns destes agentes representam várias funções na comunidade, pois são pessoas que já se encontravam integrados, ganhando prestígio e notoriedade noutra área ligadas à música, ou a
outras artes do espetáculo, tendo começado com esta atividade como forma de rentabilizar o conhecimento prático e os contactos que possuíam6. Paula Guerra descortina
razões práticas para a produção desta rede ainda na era não digital, onde os informalismos, na ausência de uma organização formal, constituíram os fundamentos para
os mecanismos atuais e produziram a cultura de tradição e de valores que referimos.
Neste circuito as entidades (promotores, divulgadores, managers, etc.) responsáveis por colocar em contacto os artistas que representam, com os responsáveis pelos
espaços, associações, e outras entidades com objetivos culturais (proprietários de
bares ou de cafés-concerto, responsáveis por instituições organizadoras de eventos,
etc.), tendem, normalmente, em apostar nos artistas já legitimados. Esta observação justifica-se facilmente pela segurança que um artista poderá dar em relação
aos investimentos e ao lucro envolvidos, mas não identifica a abertura necessária à
aposta na diferença e na criatividade que, apesar de tudo, acontece e, acreditamos
continuará a acontecer, mas que poderá ter novas dinâmicas e maior aproveitamento do talento e criatividade.
Esta situação ocorre, não só em espaços de grande dimensão, mas também nos
espaços mais pequenos. Apesar dos orçamentos serem baixos, estes locais, normalmente bares e espaços pequenos onde os concertos podem ser organizados pelos proprietários (menos comum), ou por associações culturais, por vezes recorrem a entidades promotoras, que, em alguns casos, também funcionam como editoras, para
fazerem o agendamento. Estas entidades são responsáveis por colocar em contacto
os locais e associações com os artistas que representam, verificando-se, mesmo aqui,
uma grande dificuldade na aposta e no risco na promoção de bandas desconhecidas.
Existe sempre a possibilidade de as bandas contactarem diretamente espaços de
concerto, ou que algum bar, ou espaço destinado a este fim, contacte diretamente os
músicos, mas, só será efetiva qualquer uma destas abordagens se os músicos tiverem desde logo elementos de promoção, prestígio, ou algum tipo de relação pessoal
com o meio.
É por isso que muitos artistas hoje em dia utilizam vários recursos para a apresentação do seu trabalho e da sua identidade através das diferentes plataformas digitais. Uma boa biografia, a apresentação de áudio ou de um vídeo-clip, de fotografias

6 “Em termos de marcos e referências de evolução no conjunto das produtoras, é lógico afirmar que estas
correspondem à organização de eventos que, ou se predem com a concretização de gostos pessoais, ou com
a organização de eventos que marcaram, e marcam, a agência nacional de concertos” (Guerra, 2013: 62).
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ou vídeos de eventos onde já atuaram, podem ter bons resultados perante promotores, ou mesmo organizadores de programas de uma sala de espetáculos, ou de um
festival temático.
Assim, como forma de apoiar novos intervenientes neste circuito e enriquecer as
dinâmicas culturais em Portugal é fundamental conseguir aproximar mais a comunidade nas suas diferentes áreas aos artistas não reconhecidos e ainda não identificados.
Neste sentido identificámos a necessidade da existência de uma plataforma com
a função de dar a conhecer e facilitar o contato entre as entidades promotoras e as
banda e artistas independentes, que facilite a forma como podem ter acesso a locais
para realizar concertos – tais como associações e agentes que organizam os eventos,
dando a conhecer o seu trabalho aos seus públicos potenciais, e potencializando novas dinâmicas entre os diferentes intervenientes no processo.
Procuramos com o nosso projeto transportar uma comunidade viva e com tradição na cultura portuguesa para uma plataforma digital, criando assim uma comunidade virtual focada em necessidades específicas, ampliando desta forma o número de soluções e de benefícios dos seus intervenientes.
Se tivermos em conta as observações de Howard Rheingold (2000), as comunidades virtuais são vantajosas como ponto de ligação entre vários utilizadores com
interesses semelhantes pois são um meio de impulsionar a ajuda mútua, de obter
benefícios, e, simultaneamente, beneficiar os outros, de relacionar indivíduos que
nunca se encontraram pessoalmente, estabelecendo um ponto de encontro e de troca com muito menos constrangimentos do que a circulação of-line.
Desta forma, podemos concluir que o principal objetivo de uma plataforma desta
natureza é servir de apoio a bandas/artistas, procurando aproximar os seus intervenientes, minorando as restrições e barreiras inerentes a diferentes círculos sociais,
permitindo que os vários grupos de pessoas se entreajudem através da satisfação de
necessidades em complementaridade e cooperação, dando também oportunidade
aos pequenos promotores e a bandas novas e desconhecidas de se promoverem e
organizarem, viabilizando, quer socialmente, quer economicamente, a inovação e
criatividade de novos músicos.

4

Conclusões

Ainda existem muitas questões em aberto, que iremos procurar resolver. Desde a
navegação na plataforma à implementação de novas ferramentas que procuram
ajudar o processo de recrutamento e agendamento, temos como finalidade tornar a
comunidade mais unida e acessível a novos intervenientes, tentando, para além da
divulgação e promoção, dar informação útil e orientadora para artistas em início de
carreira, e dinamizar todos os aspetos culturais inerentes a esta comunidade.
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O fator de diferenciação da nossa proposta para as já existentes é o de se destinar
a uma comunidade específica, neste caso a comunidade da música independente
em Portugal. Estamos focados em resolver problemas próprios de uma comunidade,
indo de encontro às necessidades, limitações, e potencial de uma região, tradição e
identidade que foi perdurando ao longo de décadas e gerações, e se faz presente por
todo o país e nas diferentes plataformas on-line.
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Notas sobre design de iluminação:
o caso Renato Russo1
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo apresentar o estudo de caso da iluminação na exposição Renato Russo, do Museu de Imagem e Som de São Paulo, 2017. A
iluminação inserida no campo dos museus pode acumular funções ligadas tanto
à expografia quanto à cenografia. A conexão com a expografia, linguagem da exposição por meio da expressão de seu programa, está relacionada a ergonomia, segurança dos visitantes e preservação. A correspondência com a cenografia, conjunto
de elementos com descendência teatral, a fim de contextualizar e/ou dramatizar a
relação com o espectador, vem da proposta de se criar uma interação e ambientação
entre o público, os objetos e o espaço.
O presente artigo está dividido em três fragmentos: o primeiro tem como foco relacionar e contextualizar a iluminação incorporada na atividade museal; o segundo
visa explicitar as práticas referentes ao design luminotécnico e, por fim, apresenta-se o estudo de caso referente à mostra. Encaminha-se o artigo através dos conceitos
de Ezrati (2010), Hugues (2010) e Zurita (2014).
Palavras-chave: iluminação, design, exposição, expografia, cenografia.

1

Introdução

“A iluminação de uma exposição é uma questão do design” (Ezrati, 2010, p.255).
Portanto, deve ser considerada como parte integrante desse projeto, já que a falta de
planejamento pode acarretar problemas na compreensão do conteúdo, conforto visual, satisfação dos visitantes e, também, na conservação das coleções (Ezrati, 2010).

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001
2

Universidade Anhembi Morumbi. São Paulo, Brasil. alceupsneto@hotmail.com

3

Universidade Anhembi Morumbi. São Paulo, Brasil
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A iluminação é uma das ferramentas de transmissão da mensagem visual, o
olho busca inicialmente a luminosidade e em seguida a cor (Ennes, 2008). Ou seja,
uma das formas de se iniciar o processo de conhecimento é pelo olhar, portanto o
projeto luminotécnico deve ser considerado, também, uma ferramenta de comunicação da exposição (Zurita, 2014).
O desenho de luz, enquanto elemento do projeto expográfico ou cenográfico,
tem importância crucial, já que “a exposição é uma experiência basicamente visual, e a luz entendida como um dos componentes básicos é fator fundamental”
(Ennes, 2008, p.60).
Aproveitando-se da atual ebulição das discussões a respeito das exposições, o objetivo deste artigo é apresentar e discutir as escolhas de um dos seus elementos: o projeto luminotécnico e suas relações a partir de um objeto de estudo, a exposição Renato
Russo. Para tal, utilizam-se conceitos de Zurita (2014), Hugues (2010) e Ezrati (2010).
Após a explanação a respeito dos conceitos de expografia e cenografia, que abarcam a questão da iluminação, na primeira seção, avança-se para a especificação
dos mecanismos que envolvem o design da luz e o meio no qual se insere. Assim,
consolida-se a base para o percurso através do estudo de caso da exposição, o qual
constitui a terceira parcela deste texto. Apesar da visita durante o funcionamento da
exposição, o estudo de caso é fomentado por informações obtidas por meio do estudo
de imagens, vídeos, publicações e entrevista informal com a equipe de design.
A escolha da exposição Renato Russo é resultado de um conjunto de fatores.
Trata-se de uma exposição de curadoria brasileira e de responsabilidade do museu
anfitrião, que regeu todos os aspectos pertinentes. Além disso, tem como tema um
artista brasileiro e possui um projeto de design expositivo desenvolvido exclusivamente para a mostra, resultando em um diálogo consonante entre expografia, cenografia e iluminação.
Porém, antes de discorrer sobre a iluminação é preciso que se discuta a aproximação dela com as exposições ou museus. A iluminação é um instrumento que, a
depender da sua forma de utilização, pode tanto ser considerada um elemento da
cenografia quanto de ergonomia da exposição (Ezrati, 2010). Ou seja, dependendo da
forma de aplicação, pode exercer, além de sua função natural no design expográfico,
um importante papel na cenografia.
O termo expografia, tradução do francês expographie, é um neologismo criado
por André Desvallées (Schwartz, 2017) no começo da década de 1990. O conceito foi
concebido para denominar aquilo que está relacionado à expressão do programa
científico de uma exposição (Desvallées, 1998 as cited in Bottallo, 2011).
Franco (2018) agrupa como funções da expografia a interface com a edificação,
condições de segurança, conhecimento do espaço expositivo, identificação, criação e
definição de linguagens expositivas, construção de um todo harmônico, consonância
de projetos e discursos complementares e dimensionamento e atuação das equipes.
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Inclui-se a ergonomia no âmbito da expografia por se tratar do estudo da interação entre o homem e um objeto alheio, no ato de realizar uma atividade. O tópico
visa a segurança, conforto e bem-estar humano.
A cenografia, ou design cenográfico, surge no teatro, tendo uma estreita relação
com a arquitetura. Nasce da decoração teatral e se desenvolve com o entendimento
do espaço e sua terceira dimensão (Howard, 2015).
Para Gadsby (2014) a cenografia é um conjunto multissensorial, que abarca a encenação, iluminação, adereços, figurinos etc. Ela pode ser utilizada para oferecer um
contexto e um cenário para os objetos do museu, oferecendo inclusão em um campo
mais amplo, tanto para aumentar a compreensão, quanto para apresentar a visão
de um outro tempo (Gadsby, 2014).
Thomassen (2017, p.18), em sua dissertação, tece uma ligação entre a cenografia,
a arquitetura e o design: “cenografia é arquitetura, mas uma arquitetura que embute a técnica da narração, narrativa e composição dramática”. Thomassen (2017)
compreende que a cenografia, dentro do museu, é uma subcategoria do design e da
arquitetura, considerando que o envolvimento com o espaço é visual e corporal.
Assim, a cenografia se aproxima da expografia porque ambas partilham seu conteúdo por meio da manipulação de espaço, luz, arquitetura, contexto, lugar, superfície, forma etc. Além disso, estabelecem dinâmicas entre artista, autor e espectador
(Cohen, 2015). Logo, tanto o termo expografia, quanto o termo cenografia compreendem a modificação do espaço com um propósito definido, de um museu, neste caso.

2

A iluminação em ambientes expositivos

Algumas considerações devem ser empreendidas para um desempenho favorável da
iluminação dentro de um museu ou exposição. Um estudo aprofundado do ambiente, resultante do projeto de design com o espaço permanente, indica a quantidade de
iluminação natural que penetra o espaço e a quantidade necessária de luz artificial.
Inclui-se a relação da dimensão do espaço com a quantidade necessária de luminância a ser aplicada.
A escolha dos materiais utilizados na construção da exposição influencia diretamente no design de iluminação. Superfícies reflexivas em excesso, como as empregadas em móveis expositivos, por exemplo, podem gerar desconforto aos visitantes
em razão do brilho (Hunt, 2009).
O conforto visual está relacionado, também, à fruição da mensagem enunciada
pela mostra. O desequilíbrio e a dificuldade de identificação de algo causa desconforto, prejudicando a experiência da visita (Zurita, 2014). É importante que além de
comprimir as funções listadas acima, tenha-se alinhada a questão da preservação
dos objetos expostos, a fim de se evitar uma degradação pela radiação da luz.
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A luz é fator essencial para a percepção das cores. Por sua vez, os aspectos psicológicos das cores contribuem na construção da atmosfera do ambiente. Uma confusão
estética pode ser criada numa dissonância entre projeto museológico, de design e o
conteúdo (Zurita, 2014).
As variáveis entre luzes e escuridão criam, junto a outros elementos, uma tensão
no espaço (Thomassen, 2017). Essas também podem ser utilizadas para criar uma
atmosfera, para transportar o visitante para um outro tempo ou até mesmo para
alguma cultura distinta e suas particularidades (Gadsby, 2014). Essa criação de mise-en-scène, pelo jogo de luz, nada mais é do que a aplicação de iluminação teatral
dentro do edifício do museu. Evidenciando, mais uma vez, a proximidade entre esses campos.
Na maioria das exibições a iluminação focada nos expositores é mais brilhante
do que a iluminação geral. O contraste criado dramatiza o ambiente e faz com que
o expositor se destaque do restante do espaço, (Hugues, 2010), e do plano de fundo
(Ezrati, 2010). A reflexão da luz direcionada também auxilia na iluminação do local.
Outro modo de iluminação é através da “lavagem” das paredes com luz, de forma
homogênea (Hugues, 2010), porém, nessa técnica o nível de dramaticidade pode ser
prejudicado pela diminuição dos contrastes e das tensões.
Zurita (2014) divide as aplicações técnicas de iluminação em seis categorias:
1. iluminação geral do ambiente;
2. iluminação indireta;
3. iluminação de destaque de ponto ou objeto;
4. expositores e vitrines;
5. efeitos especiais;
6. iluminação de emergência.
As categorias listadas acima serão utilizadas para a abordagem da próxima subseção. A iluminação geral é referente à configuração da luz difusa, uniforme e sem
destaques, utilizada para dar visibilidade ao espaço. Próxima a geral está a indireta,
que também não produz focos e funciona por meio da reflexão da luz, evitando ofuscamento da visão.
A iluminação de destaque pretende, através de um foco de luz demarcado, que a
atenção do visitante seja atraída. A forma de iluminar expositores ou vitrines pode
se dar por luz de fundo, inferior, superior e até pela luz ambiente. Os efeitos especiais podem decorrer de diversas tecnologias aplicadas, visando melhorar a relação
do visitante com o conteúdo exposto (Zurita, 2014). A iluminação de emergência tem
relação com as normas de segurança vigentes sob orientação das autoridades.
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A exposição Renato Russo

A exposição Renato Russo foi sediada pelo MIS, em São Paulo, entre setembro de
2017 e fevereiro de 2018. Renato Russo foi um artista brasileiro nascido em 1960
e que partiu precocemente, aos 36 anos de idade. Liderou bandas como Aborto
Elétrico e Legião Urbana. Cantor e compositor, deixou em sua última morada um
volumoso conjunto de itens, como anotações, cadernos, boletins, fotos, recortes de
publicações, instrumentos musicais, roupas, rascunhos, artigos místicos, livros,
discos e outros.
A curadoria da exposição ficou por conta de André Sturm, então diretor do MIS, o
projeto cenográfico foi desenvolvido pelo Ateliê Marko Brajovic e o design gráfico é
assinado pelo Estúdio Lili Chiofolo. O espaço físico ocupado pela mostra abrangia
três níveis, a exposição em si, espalhou-se pelo primeiro e o segundo piso, no térreo
ficava a bilheteria e o acesso pelo nível da rua.
O recinto destinado à exposição foi dividido em áreas temáticas. Essas áreas foram relacionadas às fases e facetas da vida de Renato Russo. Ou seja, a organização
e setorização dos objetos seguiu uma determinada lógica. Neste caso, feitas por um
curador, permitindo criar relações a partir desses novos agrupamentos.
A disposição dos itens deveria estar em concomitância com o desenvolvimento
do desenho expográfico. Inicialmente, procurou-se encaminhar o trajeto pela cronologia (M. Shinzato, personal communication, 03 de outubro, 2019), partindo do
contexto do cantor, da infância, da adolescência, de sua produção e, por fim, de sua
morte. Porém, a configuração final difere do programa cogitado inicialmente.
O resultado desses processos, junções e categorizações se formatou por meio de
nove setores ou áreas. Os setores presentes no primeiro piso da exposição (ver Figura
1), listados na sequência do percurso do visitante, eram:
1. Brasília 1978;
2. Manfredini Junior;
3. Renato Russo;
4. Ídolo Nacional;
5. Infinito de Influências;
6. Artista Imaginário.
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Fig.1 Planta de fluxo, sem escala, exposição Renato Russo, 1º pavimento. Intervenção dos
autores. Fonte: Atelier Marko Brajovic.

Fig.2 Planta de fluxo, sem escala, exposição Renato Russo, 2º pavimento. Intervenção dos
autores. Fonte: Atelier Marko Brajovic.

Já no pavimento superior (ver Figura 2), seguindo a ordem de visitação, as áreas
eram nomeadas como:
7.Legionários – escada do 1° para o 2° pavimento;
8.Místico e Religioso e
9.Íntimo.
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3.1. Design de Iluminação em Renato Russo
Brasília 1978
Brasília 1978 (ver Figura 3) era o único espaço da mostra em que incidia a luz natural.
Ainda assim, a iluminação era relativamente mais baixa do que do ambiente anterior: a entrada do museu. A passagem entre os espaços não gerava desconforto ao
visitante, uma vez que a mudança na quantidade de luz não se dava de forma tão
repentina (Zurita, 2014), levando em conta que o olho humano precisa de tempo para
se adequar a mudanças bruscas de iluminação.
Neste ambiente, o projeto luminotécnico comportava basicamente dois focos individuais de luz, destacando o texto explicativo e dois objetos originais do entorno
(Hugues, 2010), atraindo o olhar do visitante (Ennes, 2008). Palavras e símbolos em
neon (branco, azul e vermelho), estáveis ou a piscar, irradiavam luminosidade que
completava a iluminação da área.
A iluminação deste ambiente funcionou como um elemento adicional, aliado ao
discurso do projeto de design da exposição (Ezrati, 2010). No ambiente escurecido, os
neons nas paredes e no teto remetiam diretamente ao ambiente punk, que tanto
influenciou Renato Russo.
Quanto à categorização de Zurita (2014), pode-se considerar que estavam presentes a iluminação de destaque – placas com textos – e efeitos especiais com utilização
dos neons de forma diegética, ou seja, além da função de iluminar, eles possuíam
um caráter cenográfico com importância na narrativa da exposição.

Fig.3 Fotografia do setor Brasília 1978. Fonte: Letícia Godoy.
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Manfredini Junior, Renato Russo, Ídolo Nacional e Artista Imaginário
A iluminação das áreas, Manfredini Junior, Renato Russo, Ídolo Nacional e Artista
Imaginário funcionava de modo semelhante, razão deste agrupamento. O conforto
visual tratado por Zurita (2014) e Ezrati (2010) é identificado nas áreas em questão.
Pois a iluminação, mesmo diminuta, permitia o contraste trazido pelas luzes de
destaque e uma jornada ergonômica através dos ambientes.
No caso da iluminação para destaque (Zurita, 2014) dos objetos, havia dois tipos
de recursos. O primeiro, se arquitetou pela instalação de spots nas treliças fixadas
no teto, focalizando os objetos expostos. A segunda ferramenta se estabeleceu com a
instalação de luminárias articuladas, presas na própria estrutura expositiva e direcionadas para determinadas peças (ver Figura 4).
Sendo assim o design cenográfico tornou, mais uma vez, o equipamento de iluminação um objeto diegético, em uma utilização similar aos neons da área Brasília
1978. Além do fornecimento de luminosidade, nestes casos carregada de dramaticidade (Hugues, 2010), induzia-se a objetificação do instrumento provedor de luminescência, resultando em um objeto duplamente carregado de sentido.
Tal fato fez com que a luminária fosse, segundo o entendimento deste texto,
transformada em um objeto cenográfico, pelo próprio modo como foi empregada
pela expografia.
Os expositores ou vitrines da área foram iluminados de forma radial, aproveitando a cor branca dos seus interiores para refletir e difundir a luz. Pode-se considerar,
então, que a iluminação se dava de forma indireta (Zurita, 2014).

Fig.4 Fotografia de parede expositiva e expositores do setor Manfredini Junior.
Fonte: Letícia Godoy.
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A Sala Redonda do MIS, consistia em um espaço dramático que, através da projeção de uma apresentação da Legião Urbana e arquibancadas físicas, endereçava
ao ambiente um show musical. Ela possuía um projeto de iluminação baseado em
tal formato. Uma série de equipamentos conhecidos como moving lights estavam
conectados ao conteúdo projetado em faixas de tecido suspensas, que, sequenciados,
realizavam mudanças de cor e movimento.
Este tipo de iluminação é incomum nos museus e muito próxima das realizadas
em exibições comerciais, como lançamentos de produtos, trazendo dinamismo ao
ambiente (Hugues, 2010). Além de ser habitual em apresentações musicais, pela versatilidade adquirida pela programação.
O projeto luminotécnico de caráter dramático potencializava a experiência do
visitante ao acompanhar os vídeos em execução, que, através da ação da cenografia,
era incitado a imergir no conteúdo.
Infinito de Influências
Em Infinito de Influências, a reprodução de uma pequena porção da sala da casa
do cantor, com objetos pertencentes a ele, foi iluminada através do próprio abajur
exposto. Assim sendo, existia a proposta de uma iluminação diegética, partindo do
princípio de aproximar-se do ambiente original, sem os aparatos de iluminação de
uma exposição. Porém, era necessário um reforço de luz proveniente de um spot de
teto, que garantia a ergonomia do ambiente (Ezrati, 2010).
Já o projeto de iluminação da biblioteca (ver Figura 5), o segundo ambiente da
área, levou em conta as superfícies reflexivas instaladas no teto e no piso (Hunt,
2009). A escolha de um sistema de iluminação comum, a base de trilhos, calhas ou
lâmpadas no teto, seria totalmente revelada pelo piso espelhado e consequentemente pelo reflexo no teto. Optar por spots embutidos faria com que o foco de luz fosse refletido infinitamente pelas faces paralelas teto/piso, podendo provocar ofuscamento.
Sendo assim, todo o espaço era iluminado indiretamente por meio de feixes lineares de luz presentes nas prateleiras que circulavam todo o espaço. Isto é, a maneira de iluminar os nichos que continham os livros e discos irradiava a ponto de
clarear todo o espaço, além dos próprios objetos. Como as fontes de luz eram localizadas em todas as faces, e de modo difuso, não havia a incidência de sombras.
O ambiente notadamente projetado para funcionar baseado na interação com o
visitante, ao utilizar uma iluminação homogênea, difusa e sem sombras, facilitava
que o público registrasse o momento através de seus próprios dispositivos fotográficos, eliminando a necessidade do flash e, consequentemente, do reflexo dele.
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Fig.5 Fotografia da biblioteca em Infinito de Influências. Fonte: Letícia Godoy.

Legionários
Embora o ambiente Legionários (ver Figura 6) remonte, plasticamente, a uma caverna, a iluminação era mais intensa do que no espaço anterior. As lâmpadas estavam
posicionadas em poucos pontos e era clara a tentativa de uma iluminação geral do
ambiente.
Porém, devido ao foco das luzes utilizadas, era notória a presença de sombras
causadas pelos volumes das membranas onde as cartas foram coladas. O resultado
final foi uma luz não homogênea e parcialmente difusa.
O posicionamento das luzes no teto foi dificultado pelo projeto cenográfico. Na
exposição das cartas originais existia um foco proveniente da saída da área, para
uma iluminação de destaque. Porém, devido a abertura do foco e distância, não foi
possível um recorte preciso delas, vazando para o fundo e ofuscando, por um curto
momento, o visitante que subia em direção ao andar superior.
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Fig.6 Fotografia do setor Legionários. Fonte: Letícia Godoy.

Místico e Religioso e Íntimo
Nas áreas Místico e Religioso e Íntimo (ver Figura 7), a iluminação foi feita de forma
ambiente (Zurita, 2014) e auxiliada pelo branco predominante dos móveis expositores, promovendo conforto e ergonomia. A bancada expositora era iluminada por
spots a pino que faziam a luz de destaque dos objetos (Hugues, 2010).
As vitrines verticais foram iluminadas internamente e indiretamente. O interior
das vitrines mais próximo às bordas recebia maior quantidade de luz. Os dois projetores presentes no local irradiavam iluminação por meio da projeção, o que pode ser
enquadrado como efeito especial, nas categorias de Zurita (2014).
A iluminação abundante, em relação às outras áreas, é vinculada aos objetos
expostos, neste ambiente estavam itens ligados a crenças e religião e, também, seus
diários. Em uma interpretação poética, a quantidade luz pode estar relacionada a
uma possível iluminação, no sentido figurado, trazida pelas convicções místicas e
religiosas, e também com a abertura dos diários a público, trazendo-os para a luz.
Assim, o desenho de luz trabalhava atrelado à dramatização (Thomassen, 2017) do
espaço e à comunicação (Zurita, 2014) do significado da exibição dos objetos.
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Fig.7 Fotografia dos setores Místico Religioso e Íntimo. Fonte: Letícia Godoy.

A reprodução do dormitório do cantor foi iluminada ambientalmente e através
de um foco de destaque na fotografia enquadrada de Renato, posicionada acima da
cabeceira da cama.

Fig.8 Fotografia do Túnel de Luz. Fonte: https://markobrajovic.com/pt-br/all/renato-russo.
Acesso em 21 maio 2020.
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O último espaço da exposição, o Túnel de Luz (ver Figura 8), possuía o desenho
de iluminação como sustentáculo do seu caráter cenográfico, já que era o único elemento presente. Na passagem entre este ambiente e o anterior era proposital o efeito
ótico e ligeiramente desconfortável, ocasionado pela variação brusca de iluminação.
No Túnel, uma grande quantidade de luz presente na área trazia o espectador de
um ambiente de média luminosidade diretamente para o grande clarão da “passagem” do fim da vida para alguma outra dimensão, simbolizando a morte precoce
do artista. A luz trabalha em prol da comunicação de uma mensagem (Ezrati, 2010).

4

Considerações Finais

Através do estudo de caso, destaca-se que a iluminação dramatizada se fez presente
na maioria dos espaços. Contudo, a presença da iluminação diegética por meio das
luminárias articuladas consumou, pontualmente, a presença da preocupação cenográfica em toda a exposição.
Observou-se também, que objetos expostos se tornaram elementos da iluminação, como na situação da própria luminária do cantor. Ao mesmo tempo, objetos de
cunho cenográfico e narrativo agregaram uma nova função: a iluminação, como
os neons. Não obstante, elementos nativos do âmbito da iluminação se tornaram
componentes cenográficos, como as luminárias articuladas.
Além das importantes e necessárias relações feitas por aqueles responsáveis pelo
projeto de expografia, cenografia e iluminação, a iluminação de traço ergonômico
foi cumprida de forma satisfatória. Apesar de todo o recinto apresentar uma iluminação abaixo dos níveis médios, a luz presente nos recortes e destaques facilitava a
identificação dos objetos e a leitura dos textos, ao mesmo tempo em que os destacava.
A escolha de uma iluminação reduzida tem relação direta com transmissão de
aconchego, acolhimento e intimidade, já que a exposição convidava o visitante à
essência do cantor.
Ambientes como a Sala Redonda e o Túnel de Luz tiveram a sua eficácia baseada no uso da iluminação como elemento cenográfico principal, contextualizando,
interessando e comunicando a mensagem pretendida. Ademais, salva exceção de
Legionários, a luz corroborou com a narrativa da mostra.
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Los rasgos visuales de los carteles
de música techno
Enrique García-Sánchez1, Fernando Suárez-Carballo2 [0000-0001-7498-6595]

Resumen. Este trabajo aborda el diseño gráfico de carteles de fiestas de música techno,
un género que nació en Detroit en la década de 1980 y que posteriormente se extendió
por Europa y el resto del mundo. A partir del análisis de contenido como técnica metodológica y una muestra de 104 carteles pertenecientes a este género, se busca evaluar
si existe un lenguaje visual arquetípico de esta música y si es posible establecer una
conexión entre la representación gráfica y los conceptos asociados a su cultura. Para
ello, se han empleado cuatro variables: color, tipografía, técnicas de comunicación
visual y la presencia de imágenes. Los resultados apuntan a un variado repertorio de
soluciones gráficas que, pese a su heterogeneidad, manifiestan una presencia importante de algunos ingredientes (las familias de palo seco, la armonía monocromática o
las técnicas visuales más dinámicas) y buscan representar los conceptos intangibles
ligados a las experiencias de estos eventos (excitación, caos o confusión).
Palabras clave: Diseño gráfico, comunicación visual, carteles, música, techno.

1

Introducción

Siguiendo a Blánquez Gómez (2018), el techno se enmarca, junto con otros estilos
(trance, house, progressive, hardcore, ambient, EDM, glitch, R&B, etc.), dentro del
gran género de la música electrónica, aunque su cultura se diferencia notablemente
de la atmosfera comercializada y masificada que está presente en otras propuestas
más populares (como el EDM). Desde sus inicios, el techno ha estado íntimamente
ligado a coyunturas económicas, sociales y políticas que surgen como una respuesta
espontánea de generaciones sin esperanza ni apenas recursos en busca de un futuro
o, simplemente, una vía de escape a la realidad decadente y cruda que les rodea:
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véase, por ejemplo, el Detroit de los años ochenta (inmerso en un grave proceso de
despoblación), donde se gestó el sonido que cambiaría la forma en que entendemos
la música hoy en día, o el Berlín post-muro que, tras una crítica situación política,
abrazó los ritmos llegados de la Motor City, empapándose de su espíritu y transformándolo en parte de su identidad hasta el día de hoy.
En apenas 40 años de vida, este género ha impregnado decisivamente la banda
sonora de gran parte de la cultura occidental actual y, en mayor o menor medida,
sus influencias se aplican a buena parte del mercado de consumo. En este sentido,
es posible establecer una relación de aspectos que, de forma general, definen esta
cultura en su forma más pura (Kyrou, 2006; Romo, 2004; Rasines, 2015; entre otros):
predominio de la calidad del sonido frente a la puesta en escena; una actitud de
máximo respeto del público a esta música (así como en la pista de baile); el rechazo
a la figura del DJ súper estrella; el fomento del aprendizaje y la cultura musical; y,
finalmente, el carácter repetitivo de sus ritmos y melodías.
Por otra parte, el vínculo entre las dimensiones sonoras y visuales ha existido
desde las primeras civilizaciones, que utilizaban la música en sus rituales y que empleaban elementos gráficos para representar estas celebraciones (Forssmann, 2016).
En el caso del diseño gráfico, desde mediados del siglo XIX y, sobre todo, con la aparición del cartel, se ha gestado una conexión entre diseño y eventos musicales que
perdura en la actualidad (Pujagut, 2008). Hoy en día, el cartel musical sigue siendo
un objeto de admiración e incluso alcanza el estatus de pieza de coleccionista: instituciones como American Poster Institute (API) o The Poster Collective justifican esta
afirmación (Llanos Martínez, 2011). En la misma línea, Van Egmond (2009) demuestra una significativa asociación entre el diseño gráfico de las cubiertas de cedés y sus
géneros correspondientes.
De la misma forma, por tanto, que la estética de determinadas tribus urbanas o
las modas se relacionan con las corrientes musicales que han marcado cada período
histórico (Marín y Muñoz, 2002), parece interesante estudiar si los carteles de fiestas
representan visualmente las características que definen un determinado estilo musical (la música techno, en este caso).
Por otro lado, abundan en la literatura científica los estudios que versan sobre
el diseño gráfico y, en concreto, el diseño de cartelería, mediante diferentes enfoques: con una orientación histórica (González-Díez, Puebla-Martínez y Prieto-Ávila,
2016); vinculados a la presencia de la mujer (Lázaro-Pernías y González-Quesada,
2013); desde el punto de vista de un lenguaje visual rupturista o posmoderno (SuárezCarballo y Martín-Sanromán, 2014); o siguiendo un criterio estético, asociado a un
estudio de caso (la obra de Pedro Almodóvar) en el artículo de Tabuenca-Bengoa
(2011), por citar algunos ejemplos.
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Objetivos e hipótesis

La meta principal del presente trabajo (revelar si existe un lenguaje visual homogéneo en
el diseño de carteles de música techno) se concreta en los siguientes objetivos específicos:
• Estudiar el diseño gráfico en la cartelería de música techno a partir de una
selección de clubes y fiestas vinculados a este estilo.
• Determinar si existe un lenguaje visual homogéneo en esta música o si, por el
contrario, pueden identificarse diferentes estilos gráficos.
• Describir el lenguaje visual arquetípico de la música techno (o estilos, en caso
de que existan varias líneas gráficas).
A partir de los objetivos mencionados, y tras realizarse una primera búsqueda
exploratoria de carteles de música techno, el trabajo se basa en las siguientes hipótesis de investigación:
• El diseño de la cartelería de música techno se caracteriza por integrar
un conjunto heterogéneo de estilos gráficos que varían en función de los
diseñadores, clubes y fiestas, sin que se pueda definir un único arquetipo visual.
• Aunque la estética de este género es muy ecléctica, los recursos principales para
representar los conceptos de confusión y caos (asociados a dicha cultura y a los
clubes de referencia correspondientes) son las técnicas de comunicación visual
de inestabilidad o asimetría, profusión y complejidad.

3

Metodología

Inspirada en estudios previos sobre comunicación visual —Salvador Rivero y Montes
Vozmediano (2016) o Bermejo-Blas y Montes Vozmediano (2015)—, la metodología recurre
al análisis de contenido de carteles diseñados para anunciar fiestas de música techno
(nacionales e internacionales) de los últimos 7 años. El análisis de contenido se define
como “un conjunto de técnicas de análisis de comunicación tendente a obtener indicadores (…) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los
mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción de estos mensajes” (Bardin, 2002. p. 32). Entre los mensajes que pueden
someterse a esta técnica, Marradi, Archenti y Piovani (2007) mencionan, entre otros, las
fotografías o publicidades televisivas; siguiendo esta lógica, los carteles de música, en tanto que textos visuales, también serían susceptibles de ser evaluados mediante este método.
De hecho, el análisis de contenido ha sido utilizado previamente en varios estudios sobre el diseño de cartelería, unos precedentes que, en cierto modo, contribuyen
a legitimar su empleo en la presente investigación; entre estos, cabe destacar los
trabajos de Flores Huelves y Montes Vozmediano (2017), Sánchez de Lucas (2018) y
Porcel Herrera (2018), todos ellos vinculados al ámbito cinematográfico.

112

Portugal 2020

3.1. Variables
La investigación recurre a un total de cuatro variables, inspiradas en el esquema de
Martín-Sanromán y Suárez-Carballo (2018) y recogidas en la Tabla 1: el color (mediante una observación de las dimensiones y armonías cromáticas); la tipografía
(a partir de un análisis de las categorías y variantes empleadas); una selección de
cinco pares de técnicas de comunicación visual de Dondis (2000), que se consideran
especialmente oportunas para un examen compositivo y sintáctico del objeto de estudio; y, finalmente, la presencia o ausencia de imágenes (signo icónico) en la pieza.
Tabela 1 Relación de variables, categorías y criterios observables. Fuente: elaboración propia.
Variable

Categoría

Criterio observable

Color (Fraser y
Banks, 2006)

Armonía cromática (principal o
más cercana)

Monocromática
Acromática
De análogos (según el matiz, la
saturación o la luminosidad)
Complementarios

Dimensiones (matiz, saturación
y luminosidad)

Matiz (color predominante)
Saturación (alta/baja)
Luminosidad (alta/baja)

Tipografía

Categoría tipográfica principal,
según la clasificación de
Thibadeau (Suárez-Carballo,
Martín-Sanromán, y GalindoRubio, 2018)

Romana Antigua
Romana Moderna
Egipcia
Palo seco
Escritura
Fantasía

Estilo tipográfico principal

Caja alta/caja baja

(Martín Montesinos y Mas
Hortuna, 2001)

Inclinación (redonda/cursiva)
Anchura (normal/condensed/
extended)
Grosor (light o normal/ bold)

Composición

Técnicas de comunicación visual Equilibrio/inestabilidad
(Dondis, 2000). Selección propia
Simetría/asimetría
en función de su relevancia para
este estudio
Simplicidad/complejidad
Economía/profusión
Agudeza/difusividad

Imágenes

Presencia de imágenes

Sí/no
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3.2. Muestra
Para la conformación de la muestra, se rescataron un total de 104 piezas de cartelería de eventos de música techno realizados entre 2012 y 2019, un volumen de
obras que se considera suficientemente amplio para responder a los objetivos de
la investigación y un período cronológico que justifica el carácter reciente de su
creación. Mediante un criterio intencionado (no probabilístico), los carteles seleccionados pertenecen a fiestas, discotecas o clubes (ocho españoles y cinco extranjeros)
cuya credibilidad está avalada por su trayectoria profesional y el reconocimiento de
sus dueños y artistas. La Tabla 2 recoge la relación de fiestas seleccionadas (de las
que proceden los carteles) y la Fig.1 incluye tres ejemplos aleatorios recogidos en la
muestra.
Tabela 2 Relación de fiestas y clubes utilizados en la selección de los carteles. Fuente:
elaboración propia.
Variable

Nombre (localización)

Nº de carteles analizados

Nacional

BAU (Gijón)

1

Club Gordo (Valencia)

10

Florida 135 (Huesca)

12

GOA (Madrid)

11

Involve Records (Madrid)

7

Sodoma (Madrid)

1

Stardust (Madrid)

23

Umbral Taz Club (Valencia)

3

Bassiani (Tiflis, Georgia)

15

Exhale (Bélgica)

4

R-Label Group (Berlín)

7

Tresor (Berlín)

6

Voxnox (Berlín)

4

Internacional
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Fig.1 Tres ejemplos de los carteles seleccionados en la muestra: Stardust (Madrid), Tresor
(Berlín) y Florida 135 (Huesca).

4

Resultados

La homogeneidad de los resultados obtenidos es muy diferente en función de la variable observada. En relación con el color, por ejemplo (Fig. 2), se aprecia una clara
superioridad de la armonía monocromática en el 53,8% de los casos (56 piezas), seguida de lejos por la armonía acromática, con el 16,3% (17). Mucho más dispersos son
los datos sobre el matiz empleado (con un pequeño protagonismo del rojo y el azul
como colores principales) o a las dimensiones de saturación y luminosidad, que no
muestran resultados especialmente significativos.
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Fig.2 Resultados de la variable cromática (en porcentaje): armonías y dimensiones
principales (matiz, saturación y luminosidad). Fuente: elaboración propia.

Sobre la variable tipográfica, (Fig. 3), destaca el importante uso del palo seco en el
82,2% de los casos (83 carteles), con una diferencia muy notable con respecto al resto
de categorías. Sobresale, asimismo, el frecuente empleo de la caja alta (83 casos), la
redonda (96) o el habitual recurso de variantes condensed (observadas en 45 casos),
un estilo que, en el caso de los tipos con serif, se observa en más de la mitad de los
casos (53%).
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Fig.3 Resultados de la variable tipográfica (en porcentaje): categoría, grosor, inclinación,
proporción de la caja y espacio en las líneas de referencia. Fuente: elaboración propia.

El análisis de las técnicas de comunicación visual (Dondis, 2000), realizado mediante una pequeña selección de cinco pares que se han considerado especialmente
pertinentes para este estudio, arroja cifras bastante homogéneas (Fig. 4). Se observa
una predilección generalizada por la asimetría (82 piezas), la complejidad (89) y la
profusión (80) frente a sus contrarios —la simetría (19), la simplicidad (13) y la economía (22)—. En este sentido, la relación entre simplicidad y economía (y entre sus
respectivos antónimos) es indiscutible, ya que se observa en el 86% de los casos. Los
otros dos pares de técnicas (inestabilidad y equilibrio, agudeza y difusividad) reflejan un reparto mucho mayor, aunque con una ligera superioridad de los primeros
de cada conjunto.

Fig.4 Uso de los pares de técnicas de comunicación seleccionados (en porcentaje). Fuente:
elaboración propia.
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Finalmente, los resultados muestran que alrededor de dos tercios de los carteles
apuestan por la inclusión de imágenes (de diferente grado de iconicidad), mientras
que el tercio restante (35) son exclusivamente tipográficas (Fig. 5); en este último
caso, la ausencia del signo icónico favorece las composiciones inestables (en un 73%
de estas piezas, frente a un 50% de los carteles que incorporan algún tipo de imagen).

Fig.5 Uso de las imágenes (sí/no). Fuente: elaboración propia.

5

Conclusiones

La evaluación de los datos obtenidos durante el análisis de la muestra arroja cifras
que confirman parcialmente las hipótesis de trabajo:
• En relación a la primera predicción, la heterogeneidad de gran parte de las
variables analizadas parece corroborar la ausencia de convenciones gráficas
en la representación visual de la música techno mediante sus carteles. En
función de la muestra y las variables seleccionadas, por tanto, solo es posible
constatar la preferencia (notable, en algunos casos) por algunos elementos
gráficos concretos: la asimetría, la complejidad y la profusión como técnicas
visuales con mayor presencia; el palo seco y la caja alta como estándares
tipográficos más sobresalientes; y, finalmente y en menor medida, el uso
de la armonía monocromática como estrategia de color más habitual. Es
interesante la similitud de estos dos últimos resultados (tipografía y color) con
los obtenidos en el citado estudio de Porcel Herrera (2018) en un ámbito bien
diferente (las principales plataformas de vídeo OTT en España). Más allá de un
estilo arquetípico de la música techno, sí es posible observar un estilo gráfico
diferencial de algunas fiestas o clubes, un lenguaje que parece obedecer a las
preferencias del diseñador o a una decisión por parte de los responsables de
establecer una identidad visual unificada para sus carteles, ya sea de manera
continua o durante un periodo de tiempo determinado (que, en ocasiones,
equivale a una misma temporada de eventos).
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Respecto a la segunda hipótesis, se advierte una intención generalizada por
representar conceptos asociados a la cultura techno y a las experiencias
físicas y sonoras que buscan evocar las fiestas y los clubes de referencia: el
caos controlado, la excitación, la confusión o el movimiento. En línea con esta
afirmación, se puede aludir concretamente a las técnicas de comunicación
visual predominantes en la muestra —asimetría (o incluso inestabilidad),
complejidad y profusión—, términos que entroncan de manera directa con
la atmósfera que sugieren los conceptos mencionados: clubes atestados,
movimientos de baile frenéticos, fogonazos de luz estroboscópica, humo y
escasa iluminación, todo ello bañado por la poderosa vibración que desprende
el equipo de sonido. Esta coherencia entre los planos de la expresión y el
contenido se evidencia, de forma similar, en otros estudios sobre el diseño de
cartelería mencionados previamente, como los realizados por Sánchez de Lucas
(2018) y Flores Huelves y Montes Vozmediano (2017)

Para finalizar, es necesario apuntar algunas limitaciones y debilidades que se
han advertido durante la elaboración del trabajo y que tratarían de resolverse en
futuras investigaciones en la misma línea:
• La relación de carteles que componen la muestra (en cuanto al número
de eventos y el marco temporal) es solo una pequeña parte volumen total
(universo) de esta tipología. Sería interesante ampliar la muestra con nuevos
carteles de las fiestas más representativas de la escena techno en España —así
como de otros países en los que esta música tiene especial tradición, como
Inglaterra, Francia, Rusia o Italia)— y trazar un eje cronológico de todas las
piezas graficas de cada uno de los clubes, de manera que permita obtener una
visión general del diseño gráfico y de la evolución de la identidad visual de cada
uno de ellos.
• De la misma forma, sería interesante enriquecer el repertorio de variables
con nuevas aportaciones que proporcionen un análisis más riguroso de la
muestra, mediante una evaluación más detallada de las imágenes presentes
en las piezas (en relación con su función o el nivel de iconicidad); la presencia
y tipología de grafismos —siguiendo el esquema de Montes Vozmediano (2015)—
o un estudio más exhaustivo del uso del color, a partir de la metodología
empleada en trabajos previos como los de Castañeda y Villa (2018) o Montes
Vozmediano y García Jiménez (2015).
• Sobre la segunda hipótesis, el presente trabajo no alcanza a establecer
relaciones detalladas entre los ingredientes gráficos estudiados y los
conceptos asociados a la cultura techno, sino que se limita a constatar su
vínculo mediante una reducida relación de técnicas de composición. Futuras
investigaciones deberían insistir en el nexo entre las características visuales
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y las ideas evocadas, un apartado que trasciende el análisis sintáctico de este
estudio para situarse en la parcela semántica del signo.
La posibilidad de realizar una investigación cualitativa basada en entrevistas
a profesionales del diseño gráfico que trabajen en el sector de música o
la cartelería techno deberá ser valorada como posible herramienta para
enriquecer los resultados del estudio.
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Produção cultural mediada por smartphones:
uma abordagem pós-fenomenológica dos média
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Resumo. Neste artigo propõem-se discutir o papel dos novos media como forma
de produção artística e cultural nas primeiras décadas do século XXI. Pretende-se
estudar o cenário atual através da abordagem pós-fenomenológica, advinda da área
da Filosofia de Tecnologias, para trazer novo enfoque que permitisse ao pesquisador responder à seguinte questão de investigação: Em que medida os novos medias
atuam no processo de criação artístico-cultural no período estudado? Como objetivos
específicos pretende-se: i) expor as vantagens da utilização da abordagem pós-fenomenológica para o entendimento dos media e de sua relação com o homem; e ii)
refletir sobre as implicações morais e éticas concernentes ao processo de design de
novas aplicações largamente utilizadas. Os autores escolhidos para compor a corpo
teórico do estudo foram selecionados com base na sua contribuição para o tema. Da
análise realizada utilizando-se esse enquadramento, emergiram aspetos relevantes
de ordem moral e ética que trazem ao centro dos debates atuais o papel do designer
na construção de aplicações móveis responsáveis pela produção e disseminação de
signos através das redes.
Palavras-chave: Média, Artes, Tecnologias, Pós-fenomenologia, Ética

1

Introdução

A partir da década de 1980 observou-se a convergência de duas tecnologias poderosas
em uma só: a computação e a telecomunicação (Ascott, 1990). Os avanços tecnológicos favoreceram a disseminação e popularização de dispositivos capazes de produzir e pós-produzir objetos culturais de formas virtualmente infinitas. Smartphones,
distribuídos ao redor do globo terrestre, são o meio pelo qual o conteúdo cultural é

1 Universidade Lusófona do Porto, Rua Augusto Rosa 24, 4100-098 Porto, Portugal. yurilimadelgado@hotmail.com
2 Universidade Lusófona do Porto, Rua Augusto Rosa 24, 4100-098 Porto, Portugal.
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produzido, pós-produzido e acelerado. Nessa nova hierarquia de produção muitos-para-muitos, com incontáveis autores ubíquos a criar e dispersar objetos culturais,
o valor dado às criações é influenciado pela atenção que lhes é dada, pela forma
como são transmitidos socialmente e pelas comunidades que habitam (Vierkant,
2010). Sterling (2005) desenvolve a sua própria nomenclatura para tratar de dispositivos programáveis, de vida útil curta, e que dependem de uma infraestrutura de
provedores de rede. Esses dispositivos, dentre eles o smartphone, são chamados de
Gizmos. Para participar no mundo desses dispositivos ubíquos, o utilizador — que
é simultaneamente autor e leitor — precisa de falar sobre, ser entretido e prestar
atenção às coisas que o cercam.
O processo de criação — seja de pós-produção ou ex nihilo — pode ser entendido
como composto por três etapas distintas: concetualização, realização e circulação. Essas
etapas podem ser observadas tanto no âmbito da alta quanto da baixa cultura. Neste
artigo pretende-se recorrer à abordagem pós-fenomenológica, como elaborada por Don
Ihde, para investigar e expor de que forma novas tecnologias e medias atuam no processo de criação artístico-cultural, as implicações morais e éticas de sua influência e discutir o papel do design responsável de tecnologias nesse contexto. A fim de apresentar
uma análise sucinta, optou-se por restringir o escopo de estudo à baixa cultura produzida e difundida via smartphone e suas aplicações de criação de multimédia.

2

O ser humano e suas ferramentas

Antes de entender o papel das tecnologias na produção de conteúdo multimídia virtual, é necessário primeiro criar um entendimento comum sobre o que significa ser
humano neste contexto. Em muitas discussões sobre os impactos das novas tecnologias estas são vistas como agentes externos à humanidade, o que implica uma
série de preocupações sobre as consequências de adotá-las, bem como orientações,
regulamentações e, por vezes, restrições ao seu uso.
Como afirmado por McLuhan, os humanos têm o hábito de abordar as novas tecnologias com o condicionamento psicológico e sensorial das antigas — e isso é motivo para grande stresse na sociedade (McLuhan, 1967). Sem compreender as transformações trazidas pelas novas tecnologias, pode-se cair num padrão de rejeição de
tudo que é apresentado como novo. É preciso, então, compreender a humanidade
como uma entidade interligada com os artefatos por ela produzidos, e que dá forma
às ferramentas para depois por elas ser moldada (McLuhan, 1994).
Uma perspetiva semelhante é exposta por Sterling ao argumentar que os humanos “são o que as ferramentas os fizeram” (2005, p. 56). Para o autor, o intelecto
e a percepção humana são resultados de dois milhões de anos de interação entre
hominídeo e artefatos. Kiran, Kiran e Verbeek (2010) concordam com Sterling ao
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invocarem Stiegler para falar da “tecnicidade originária” e argumentar que as tecnologias constituem a humanidade. Para Kiran et al. (2010) isso significa dizer, de um
ponto de vista antropológico, que os humanos simplesmente não teriam alcançado
o grau de evolução de hoje não fosse através da relação com as tecnologias produzidas por eles,, que os produzem e que os fazem progredir.
Entender a relevância das tecnologias em moldar os seres humanos abre o caminho para uma discussão mais profunda. Numa cultura em que os dispositivos de
comunicação móvel são tão prevalentes a ponto de se tornarem invisíveis, que tipo de
implicações morais são acarretadas, sobretudo no ponto de vista de produção da baixa
cultura? Para poder começar a responder a esta questão, primeiro deve-se considerar
como os seres humanos constituem a sua realidade mediada por essas tecnologias.

2.1. Humanos e realidade
Para que haja discussão sobre o papel dos média e das novas tecnologias na produção cultural do início do século, é necessário compreender qual o papel que eles
exercem na interação com o homem. Isso significa compreender as tecnologias não
apenas como ferramentas que auxiliam o ser humano a realizar as suas tarefas de
forma mais eficiente, mas sim como objetos através dos quais se pode entender o
próprio mundo e a realidade. Ou seja, a realidade é constituída no ato da mediação
entre humanos e objetos (Verbeek, 2016). Em outras palavras, não há um mundo real
e objetivo, mas sim um mundo constituído por meio de mediações com as tecnologias que dispomos: tecnologias que estruturam e organizam o mundo (Kiran, Kiran
& Verbeek, 2010). McLuhan (1994) articula um ponto semelhante ao afirmar que as
tecnologias insurgentes criam novas estruturas de sensações e pensamentos. Não
faz sentido, portanto, a imagem comum das tecnologias como sendo opostas aos
humanos. Mais produtivo seria percebê-las do ponto de vista da abordagem pós-fenomenológica, advinda da área da Filosofia das Tecnologias. Don Ihde, proponente
desta abordagem, defende que as tecnologias são meios para a conexão do ser humano com o mundo, e uma vez que ajudam a moldar as suas perspetivas e ações,
acabam por definir como estes estão presentes no mundo — e como esse mundo
está se apresenta para eles (Verbeek, 2015). É o que o autor chama de hermenêutica
material: o entendimento de que mundo toma forma na interação com os objetos
materiais que mediam a relação dos humanos com ele (Verbeek, 2016). Nesta perspetiva, fica claro que as tecnologias não possuem um papel passivo na forma como
os homens estão presentes no mundo e sim um papel ativo na criação da relação
humano-mundo (Verbeek, 2015).
As tecnologias mediam a relação do homem com o ambiente. Essa mediação
consiste em permitir a emergência de novos programas de ação entre os atuantes — homens e artefatos —, impossíveis de se realizarem sem uma influência
mútua. Coisas com affordances distintas desencadeiam processos psíquicos e têm
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capacidade de criar desejos e intenções distintas. Ou seja, artefatos desempenham
um papel mediador também ao demandar que sejam tratados desta ou daquela forma (Verbeek, 2005). Essa visão permite, logo, um maior aprofundamento sobre o
papel das tecnologias e dos média no comportamento humano.
Outro argumento que deve ser considerado para entender o papel hermenêutico
das tecnologias na constituição do mundo, em conjunto com os humanos, é seu caráter epistemológico. A abordagem pós-fenomenológica centra-se na ideia de que as
tecnologias ajudam a moldar a realidade dos fenómenos estudados (Verbeek, 2016).
Na medida em que os humanos compreendem o mundo ao adquirir e organizar
o conhecimento sobre ele, reconhecendo que esse processo é largamente mediado
por tecnologias, reconhece-se que o entendimento do mundo se dá, primeiramente
através do entendimento dos dados produzidos por aquela tecnologia.
Uma vez assente que a constituição do mundo se dá na inter-relação entre sujeito e objeto, pode-se avançar para uma ideia de constituição mais prática. As ações e
experiências que resultam dessa relação dependem das intenções dos atuantes envolvidos, e não apenas da vontade do homem. Nesse sentido, é possível discutir sobre a
intencionalidade tecnológica e as implicações sobre livre arbítrio que dela emergem.

2.2. Intencionalidade
Ao compreender o papel ativo das tecnologias na constituição do mundo e do próprio homem, compreende-se também que elas possuem um tipo de intencionalidade própria — denominada por Ihde de intencionalidade tecnológica. Isso se explica
pelo fato de que os objetivos do homem são formados em conjunto com os artefatos: tecnologias co-formam as habilidades de vislumbrar tais objetivos (Kiran et
al., 2010), de modo a que artefatos diferentes dão forma a experiências e ações diferentes. Quando se fala dos média, trata-se de uma propriedade semelhante àquela
descrita por McLuhan (1994) ao afirmar que o meio é a mensagem. Não quer dizer,
contudo, que se deva reduzir os artefatos ao que lhes foi delegado no momento de
seu desenho, já que a intencionalidade emerge justamente de sua inter-relação com
o contexto em que são utilizadas.
Se as tecnologias mediam as relações do homem com o mundo, o seu desenho
adquire uma dimensão moral importante. É do seu papel mediador que emergem
as intenções e ações praticadas, o que abre espaço para questões sobre agência e
livre-arbítrio. Ao contrário do que diz Sterling ao afirmar que “o hardware não é
um ator moral” (2005, p. 55), os artefatos materiais podem ser entendidos como
atores morais na sua interação com os indivíduos que os utilizam, formando assim um “atuante composto”. Os objetos com os quais se interage para formar esse
agente composto são embutidos de julgamento de valor, seja de forma consciente ou
não, durante seu processo de desenho. Remetendo à produção de baixa cultura das
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primeiras décadas do século XXI, nomeadamente aquela mediada por smartphones
e as suas aplicações, essas implicações são mais facilmente percebidas.

3

Produção cultural mediada

O ato de produção de qualquer objeto de nova media — seja ele um gif, uma imagem, ou outro tipo de multimédia — pode ser separado em três macro fases: a)
concetualização; b) realização e c) circulação. As duas primeiras relacionam-se mais
estritamente com o que foi exposto até o momento, enquanto a terceira diz respeito
aos mecanismos que ditam o alcance e eventual popularidade do objeto produzido.
A transferência desses símbolos e formas é feita através de aparelhos como computadores, tablets, smartphones, etc. cuja ubiquidade parece ser dada como garantida,
assim como sua inter-conectividade (Vierkant, 2010). Neste contexto, examinar as
fases da produção multimédia sob a perspectiva da abordagem pós-fenomenológica
pode ampliar o debate moral e ético sobre essas práticas sociais tão prevalentes.

3.1. Concetualização
O meio utilizado para a criação de um objeto de nova mídia atua ativamente no
direcionamento daquilo que se pode fazer. McLuhan explica esta característica dos
média ao afirmar que o utilizador de qualquer meio é completamente conformado
pelas características do ambiente em que está inserido (McLuhan, 2008). O conteúdo,
portanto, segue a forma (McLuhan, 1994). Consequência natural disso é que a intencionalidade tecnológica atua influenciando — mais fraca ou mais intensamente, a
depender do design do aparelho — o conteúdo que será criado pelo utilizador. Nesse
aspecto, o smartphone possui intenção no sentido original da palavra, do Latin
intendere, que significa “dar direção” (Verbeek, 2009). Poder-se-ia neste momento,
questionar se os argumentos apresentados não ocasionariam alterações no entendimento da chamada vontade artística — invocada aqui no âmbito da baixa cultura
— e no próprio conceito de livre-arbítrio, de um modo geral.

3.2. Realização
Há uma clara limitação no tipo de forma que pode ser produzida em determinado dispositivo móvel e nas suas aplicações. Essa limitação encontra-se na IHC — Interface
Humano-Computador — que neste artigo não será restrita aos computadores, mas
também aos smartphones que com eles compartilham semelhanças ao nível de arquitetura de sistemas e operações. O termo, de acordo com Manovich (2001), descreve os modos como o utilizador interage com os dispositivos, as metáforas utilizadas
para compreender a organização dos dados armazenados e, por último, os meios de
manipulação desses dados. Sobre a IHC o autor tece uma consideração importante:
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dado que a mídia produzida e armazenada nos computadores são, em sua essência,
um agrupamento de caracteres e números, deveria haver numerosas formas dessas
dados serem apresentadas ao utilizador final, entretanto apenas algumas poucas
formas tornam-se viáveis. No caso das aplicações mais populares de produção de
conteúdo audiovisual isso é percebido ao verificar-se o feed de notícias, as fotos e
vídeos verticalmente dispostos, com alguns ícones na parte inferior do ecrã, e algumas dezenas de filtros disponíveis para pós-produção. Ainda que existam exceções
para ambos os casos, há uma convergência para interfaces semelhantes.
Assim, tem-se que qualquer utilizador munido de um dispositivo de incalculável poder de processamento gráfico, em comparação com dispositivos do início do
século, possui apenas uma pequena gama de formas que podem ser produzidas. Na
verdade, essas formas, de um modo geral, diferem pouco daquelas produzidas com
computadores particulares tradicionais: recortar e colar imagens, vídeos, trechos de
músicas, e remixa-los posteriormente. A restrição imposta pela interface dos smartphones não é outra coisa senão um exemplo prático da intencionalidade tecnológica
e do papel mediador exercido por ela na produção cultural.

3.3. Circulação
Na nova hierarquia de produção de muitos-para-muitos, com incontáveis autores
ubíquos a criar e a dispersar objetos culturais, o valor dado às criações é influenciado pela atenção dada a eles, pela forma como são transmitidos socialmente e pelas
comunidades que o habitam (Vierkant, 2010). A diferença na produção de objetos
de nova mídia realizada via computador pessoal e via smartphone está na aceleração e circulação dessas obras. Das três macro fases mencionadas, a circulação é
aquela em a influência das novas tecnologias do início deste século se é mais clara.
Qualquer conteúdo é concebido e realizado para que depois possa habitar o mundo:
ser visto, ser ouvido ou ser sentido. Para destacar as suas obras dentre infinitos objetos dispostos nos ecrãs ubíquos, os humanos são impulsionados a criar algo com
maior potencial para gerar engajamento por parte de outros utilizadores. Trata-se
de uma espécie de persuasão subtil da tecnologia, similar àquela de ambientes inteligentes que interferem na intencionalidade humana para que o indivíduo haja de
determinada maneira (Verbeek, 2009).
Assim, os utilizadores submetem-se à persuasão subtil imposta por designers
que criam aplicações cujo design persuasivo favorece a produção de conteúdos com
maior probabilidade de serem acelerados (e.g. formas que se repetem, representações sociais comuns, etc.). Deve-se também falar na automação estética que vem
sendo implementada nas aplicações presentes em smartphones e tablets. Manovich
(2017) lembra que a aplicação Instagram recomenda imagens e vídeos com base no
que o utilizador gostou no passado, enquanto serviços de stream de música como
Spotify, iTunes, entre outros, recomendam músicas. É a Inteligência Artificial a
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automatizar as escolhas estéticas. O processo de dispersão de objetos de novos média, outrora realizado pelos próprios utilizadores, é agora influenciado pelos algoritmos presentes na aplicação. Por outras palavras, assistimos a uma perda gradual de
agência do artista/produtor na fase de circulação do objeto produzido.
Das questões problemáticas que emergem de uma análise pós-fenomenológica
das fases envolvidas na produção de baixa cultura mediada por smartphones depreende-se a necessidade de pensar num design responsável de aplicações, preocupado com o papel social que lhe cabe. Ou seja, um design consciente de sua influência para moldar a nova produção cultural.

3.4. Design social de aplicações
Desde a publicação do livro Design for the Real World (1972) discute-se sobre o papel
social do design industrial (Margolin & Margolin, 2002). Esse entendimento pode
ser expandido também para as aplicações que habitam os dispositivos ubíquos utilizados para produção e consumo de multimédia. Imbuídas nessas aplicações estão
estruturas que buscam maximizar a atenção do utilizador ao ecrã — leia-se, tempo
de permanência nas plataformas. Designers, neste contexto, competem uns com os
outros em uma corrida para o fundo, utilizando-se do mais avançado conhecimento de disciplinas como psicologia, economia comportamental e psicologia social —
para nomear apenas algumas — a fim de obter uma fração maior da atenção do
utilizador. O objetivo final, sabe-se, é capitalizar em cima da atenção por meio de
venda de anúncios hiper-direcionados, feitos sob medida para o utilizador sobre o
qual imensurável quantidade de dados foi recolhida ao longo do tempo. Tais estruturas atuam nas fases de Concetualização, Realização e Circulação dos objetos de nova
mídia e moldam o mundo através de seu papel mediador.
Nesse sentido, defende-se pensar no modelo de design social aplicado à produção multimédia como resposta à insidiosa captura de atenção prevalente. Designers,
sabe-se, sentem-se responsáveis pelas consequências sociais e políticas de seus
programas de pesquisa (Barab & Squire, 2004). O que segue é que que o propósito
principal do design social — a satisfação das necessidades humanas (Margolin &
Margolin, 2002) — poderia ser trazido ao desenvolvimento de softwares que atendam à demanda do mercado enquanto promovem formas igualitárias de efetiva
participação e co-formação do mundo por parte de seus utilizadores.

4

Conclusões

Os Humanos criam tecnologias que mudam o mundo, e também mudam a forma
como o mundo é constituído. Os impactos causados pelo seu papel mediador são
de ordem prática, hermenêutica e epistemológica — agem na infraestrutura e na
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superestrutura da sociedade. A sua influência nas ações humanas é percebida ao se
analisar o processo de criação artístico-cultural nas primeiras décadas do século XXI,
nomeadamente na baixa cultura produzida e difundida via smartphone. À luz de trabalhos dos teóricos que aqui se propôs examinar, o presente artigo amplia o objeto
de estudo (i.e. tecnologias e ferramentas físicas) para circunscrever no universo de
análise coisas intangíveis, nomeadamente aplicações para telemóveis.
Os arquitetos de software ao desenvolverem aplicações e sistemas destinados
à smartphones atuam como designers de ferramentas virtuais. Sobre a interação
emergente entre humanos e essas ferramentas há a participação de indivíduos responsáveis pelo seu desenho3. Dessa reflexão chega-se ao entendimento do design
social como prática que atribui ao designer de aplicações — as quais mediam a relação dos humanos com o mundo — a responsabilidade de desenhar produtos que
concedem ao utilizador as condições de, através da produção artístico-cultural, habitar e co-formar o mundo.
O smartphone é a meta-média do século XXI, onde todos os média convergem
e para onde os sentidos e a consciência do ser humano são direcionados de modo
banal. Compreender sua ontologia é condição sine qua non para lidar com as transformações, externas e internas, trazidas por ela. Por fim, algumas questões que se
colocam para estudos futuros de viés empírico são: i) em que medida a percepção
e constituição do mundo difere entre grupos de indivíduos distintos em relação às
aplicações móveis mais utilizadas em seus smartphones? ii) qual a extensão, e em
que espaço de tempo, alterações realizadas na arquitetura de determinada aplicação
móvel impactam na forma como indivíduos constituem sua realidade.

3 Caberia reflexão mais profunda sobre responsabilidade compartilhada e responsabilidade exclusiva,
contudo optou-se por não abordar extensivamente este tema neste artigo.

DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

129

Referências
Ascott, R. (1990). Is There Love in the Telematic Embrace? Art Journal, 49(3), 241-247. doi:10.2307/777114
Vierkant, A. (2010). The Image Object Post-Internet. Recuperado de http://artievierkant.com/writing.php
Sterling, B. (2005). Shaping Things. Cambridge: The MIT Press Ltd
McLuhan, M. (1967). The Medium is the Massage. Toronto: Pearson Penguin Canada Inc.
McLuhan, M (1994). Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge: The MIT Press Ltd
Kiran, A., Kiran, A. H., & Verbeek, P. P. C. C. (2010). Trusting our selves to technology. Knowledge,
technology and policy, 23(3), 409-427. https://doi.org/10.1007/s12130-010-9123-7
McLuhan, E. (2008). Marshall McLuhan´s Theory of Communication: The Yegg. Global Media Journal —
Canadian Edition, 1(1), 25-43.
Verbeek, P-P. (2016). Toward a Theory of Technological Mediation: A Program for Postphenomenological
Research. In J. K. B. O. Friis, & R. P. Crease (Eds.), Technoscience and Postphenomenology: The
Manhattan Papers (pp. 189). (Postphenomenology and Philosophy of Technology ). Lexington Books.
Verbeek, P. P. C. C. (2015). Cover story: Beyond Interaction: a short introduction to mediation
theory. Interactions (ACM), 22(3), 26-31. https://doi.org/10.1145/2751314
Verbeek, P. P. C. C. (2005). Artifacts and attachment. A post-script philosophy of mediation. In J.
A. Harbers, & H. Harbers (Eds.), Inside the politics of technology. (pp. -). Amsterdam: Amsterdam
University Press.
Verbeek, P. P. C. C. (2009). Ambient Intelligence and Persuasive Technology: The Blurring Boundaries
Between Human and Technology. NanoEthics, 3(3), 231-242. https://doi.org/10.1007/s11569-009-0077-8
Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge: The MIT Press Ltd
Manovich, L. (2017). Automating Aesthetics: Artificial Intelligence and
Image Culture. Recuperado de http://manovich.net/index.php/projects/
automating-aesthetics-artificial-intelligence-and-image-culture
Margolin, V., & Margolin, S. (2002). “A “Social Model” of Design: Issues of Practice and Research. Design
Issues, 18(4), 24-30. https://doi.org/10.1162/074793602320827406.
Barab, S., & Squire, K. (2004). Introduction: Design-Based Research: Putting a Stake in the Ground. The
Journal of the Learning Sciences, 13(1), 1-14. https://doi.org/10.1207/s15327809jls1301_1

130

Portugal 2020

DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

131

Soluções de design participativo e experimental
na interação social em contexto familiar para
crianças com perturbações do espectro do autismo
Elisa Caetano1 [B919-D444-A8BE]

Resumo. As crianças com perturbações do espectro do autismo (PEA) têm inúmeros
obstáculos, sendo a capacidade de verbalização e de interação social os mais evidentes. Estes indivíduos têm uma forma muito peculiar e individual de perceção, interação e experienciação com o meio envolvente. A capacidade seletiva e a memorização
visual extraordinária confirmam-se muito frequentes. Neste estudo, propomos a
utilização de ferramentas do design gráfico e de imagem para o desenvolvimento de
meios alternativos que promovam e beneficiem a comunicação de pessoas com PEA.
Foram organizados diferentes contextos de análise e construídos protótipos para
concluir qual seria a metodologia mais ajustada.
O presente estudo teve três momentos:
Através da observação participante, foram analisados meios de apoio à comunicação em contexto institucional, para crianças entre os 6-15 anos com PEA; no
segundo momento desenvolveu-se o redesign de uma ferramenta encontrada, com
a participação de alunos do mestrado em Design de Imagem-FBAUP; e em terceiro,
foi efetuado um caso prático de estudo onde a criança desenvolveu o seu próprio
meio de comunicação com apoio do designer-investigador. O estudo quis evidenciar
o paradigma normalizado do design feito para/e na cultura neurotípica, de forma
que as crianças com autismo possam ter instrumentos que melhorem as suas experiências quotidianas.
Palavras-chave: Autismo, Design Participativo, Capacidade Comunicação e Interação
Social, Personalização.

1 Universidade do Porto, Praça de Gomes Teixeira 4099-002, Porto, Portugal.
elisacaetano23@gmail.com

132

1

Portugal 2020

Introdução

1.1. Noções base das Perturbações do Espectro do Autismo.
Observa-se atualmente em todo o mundo um aumento significativo dos diagnósticos de PEA, estimando-se que na Europa seja um por 160 casos [1].
É uma perturbação do neurodesenvolvimento complexa e permanente ao longo
da vida. Afeta o funcionamento diário da pessoa, assim como a sua interação e experimentação com o meio envolvente. São normalmente evidentes as dificuldades
persistentes na comunicação, reciprocidade e na interação social; padrões restritos
e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. As características e o estado da sua capacidade funcional variam, dependendo da gravidade da condição de
autismo e tendo em conta o nível de desenvolvimento correspondente à idade cronológica. É uma condição que afeta de forma diferente cada indivíduo. As perturbações
nucleares são notórias na infância e adolescência, o que através de intervenções e
compensações, pode ser possível amenizar, pelo menos, em alguns contextos [2].
Salientar que, a variedade do paradigma da neurodiversidade, faz com que haja
desde pessoas com o diagnóstico sem qualquer dificuldade de perceção do jogo gestual ou de interação social, assim como, pessoas sem capacidades de verbalização.
Mas em que, as suas particularidades são um impedimento para o sucesso na
aprendizagem e o desenvolvimento psicossocial.
As complexidades da comunicação verbal e não-verbal na interação social têm
manifestações variadas, dependendo da idade, do nível intelectual e da capacidade linguística, assim como outros fatores como o historial de acompanhamento
terapêutico.

1.2. Hiperseletividade e a capacidade de memorização visual
Ao longo da pesquisa e no trabalho de campo, foram recolhidos diferentes relatos de
análises feitas por entidades médicas e pedagógicas, incluindo ainda familiares e os
próprios indivíduos com PEA, que pressupõem a hiperseletividade e a hipersensibilidade como características maioritariamente associadas a esta condição. Uma das
indicações mais observada é a seletividade visual.
No testemunho de Gunilla Gerland, escritora e intervencionista pela visibilidade
do autismo, afirmou na sua autobiografia que “Para mim, tudo se resumia ao que
via, e a visão era o meu sentido de maior confiança.” [3].
Naturalmente que o ser humano ao nascer, procura o significado das atitudes e
comportamentos à sua volta. As crianças neurotípicas (designação de pessoas neurologicamente típicas; um neologismo utilizado para quem não pertence ao espectro)
encontram no abstrato o significado subtil da linguagem e do comportamento social. No entanto, através de estudos desenvolvidos no autismo, o processamento deste
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exercício mental é feito através dos sentidos. Estas crianças detetam e enumeram
teorias ou hipóteses diferentes, permitindo a construção de um significado através da
conjunção desses mesmos pressupostos. A busca pelo significado existe, mas é realizada de uma forma diferente. Os pormenores visíveis são combinados e os “invisuais”,
ditos como simbólicos, não são percetíveis direta e instintivamente [4].
As pesquisas e os consequentes resultados feitos sobre este tema foram maioritariamente analisados e descritos por familiares, terapeutas ou as próprias pessoas
com autismo. Este facto, permite prossupor que o reconhecimento do funcionamento do pensamento requer um período longo de análise e convívio, uma vez que, para
além das particularidades patentes do autismo, a pessoa também tem as suas características e personalidade, como qualquer ser humano [5].
Já em 1980 os autores Schuler e Bormann descreveram diferentes experiências
que demonstram as dificuldades de cognição no que toca à perceção do reconhecimento de particularidades subjetivas. Através deste exemplo é possível a observação
concreta deste aspeto comum nas situações descritas.
Durante as experiências foram apresentados diferentes exercícios de associação
de objetos. No primeiro exercício observou-se que não existia qualquer dificuldade
de categorização baseada em semelhanças visuais entre objetos idênticos. Contudo
a experiência foi dificultada à medida que os critérios se modificaram, e foram diminuídas as semelhanças percetíveis e aumentadas as de significado, como por
exemplo fazer a ligação entre objetos de função similar (ex. escova e pente). As experiências de Schuler e Bormann salientaram algumas hipóteses de compreensão
das dificuldades incomuns de algumas pessoas com autismo. A particularidade de
pensar a partir de detalhes permite o desenvolvimento de conceitos, e a hipersensibilidade influência desta forma a expressão comunicativa, a compreensão, o comportamento social e a imaginação [6].

2

Contextualização

2.1. Observação Participante
A principal razão da envolvência e conhecimento pela problemática do autismo deve-se à relação empírica com o tema em estudo. A amostra de pessoas com PEA no
contexto familiar da investigadora, permitiu um conhecimento adquirido de forma
percecionada. No processo natural de reconhecimento das pessoas de lide familiar
desencadeou-se o interesse científico e a procura de recursos para as suas dificuldades persistentes ao espectro. Esta singularidade da investigação, para além de
ser a motivação é também o comprovativo de que os modelos executados através
do design, permitiram a melhoria da qualidade de vida de casos singulares e que
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podem ser recursos utilizados em outras pessoas com a participação de familiares e
entidades das áreas da saúde.
Todavia, dado o número de casos de amostra ser diminuto, criou-se a ligação do
estudo à APPDA Norte -Associação Portuguesa de Perturbações de Desenvolvimento e
Autismo, para a análise de um maior número de casos e o apoio por parte de entidades clínicas, assim como os testemunhos parentais.
Desta forma, os ambientes de observação foram as instituições de intervenção
terapêutica e a participação em contexto familiar. A experiência de observação foi
constante e fundamental porque através da permanência no espaço foram reconhecidas as necessidades, dificuldades, preferências e as suas manifestações no contexto de comunicação e interação social. Serviu ainda para analisar os recursos já utilizados e propor o desenvolvimento de novas ferramentas de comunicação. Adjacente
a isto, sabe-se que a estratégia terapêutica requer tempo para a constatação da efetividade das intervenções realizadas.
A imagem como meio comunicativo foi algo permanentemente reportado em todos os contextos. Daí que a ferramenta mais utilizada seja a PECS -Picture Exchange
Communication System. Desenvolvida em 1985 por Bondy e Frost, é um sistema aumentativo e alternativo que pretende desencadear o conhecimento pelo diálogo em
pessoas com dificuldades de comunicação. Após a sua implementação foi mais tarde
reconhecida como um recurso útil para pessoas com PEA. Este sistema consiste na
comunicação através da imagem. Cada carta tem a representação correspondente a
um nome, verbo ou um adjetivo. Ao utilizador destas cartas é ensinado a associação
entre o que se encontra representado na carta e o seu significado. Existem diversos
contextos de cartas, como por exemplo; objetos e ações numa sala de aula, vários
tipos de alimentos, diferentes emoções, e tantos outros. A troca de cartas permite a
comunicação entre o utilizador e o interlocutor, existindo a possibilidade de conjugar cartas para a construção de uma frase.
O sistema PECS pretende ser o impulsionador da perceção de um diálogo verbalizado. A prática habitual de implementação deste método comunicativo consiste na
associação direta entre algo que existe e a sua correspondência à imagem da carta.
Exemplificando a prática: entrega-se à criança um copo e a carta representativa do
copo para que a criança associe a ligação. Após o que, espera-se que a criança quando
queira um copo utilize a respetiva carta para demonstrar o seu desejo. Pretende-se
que com o apoio dos interlocutores seja possível a verbalização de palavras pelo utilizador. A estratégia utilizada é de estímulo e reforço positivo. Além de que é possível
através de suporte informático utilizar o programa Boardmaker e através do uso de
fotografias personalizar as cartas PECS [7].
Em observação em campo, as crianças não-verbais utilizam um colar com cartas
PECS (Fig.1). As cartas costumam ser colocadas conforme as tarefas diárias que pertençam ao contexto em que a criança vai estar. Por exemplo, um dia que a criança vá
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à praia, as cartas no colar são representativas de “água”, “brincar”, “casa de banho”,
“lanche”, “esperar”, entre outras. O recurso a fotografias é usado para a identificação
de membros da família.

Fig.1 Ilustração feita durante a observação em campo pela investigadora, 2018.

Uma característica do autismo é a inflexibilidade de comportamentos restritos e
repetitivos, e a extrema dificuldade para lidar com a mudança e a imprevisibilidade [8]. Desta forma, a melhor abordagem para estas crianças passa pela antevisão
dos acontecimentos e a organização rigorosa das atividades diárias. No acompanhamento do período de campo de férias da instituição, todas as crianças verbais
ou não-verbais, sempre que chegavam às instalações eram direcionadas por um dos
terapeutas para o conhecimento das tarefas e a ordem em que seriam desenvolvidas ao longo do dia. A tabela da rotina era executada com as cartas PECS alinhadas
verticalmente conforme o decorrer do dia (Fig.2).

136

Portugal 2020

Fig.2 Ilustração feita no período de observação em campo pela investigadora, 2018.

As cartas funcionam através da associação visual entre o objeto e a ação.
Pretendem influir a troca de informações, pedir algo, ensinar as regras da comunicação e impulsionar a verbalização [9]. A questão que surgiu com esta abordagem, foi
relativamente às emoções, como as comparamos, descrevemos e a sua representação. Os défices persistentes da reciprocidade sócio-emocional (i.e., capacidade de envolvimento com outros e a compartilha de ideias ou sentimentos) são nitidamente
evidenciados no início da infância em pessoas do espectro. Podem apresentar pouca
ou nenhuma capacidade de reconhecimento e partilha emocional na interação social, ademais ocorre também a diminuída ou ausente imitação de comportamentos de outros. No caso da pessoa com capacidades linguísticas normalmente são
unilaterais e sem reciprocidade, não se observando a participação em conversas
subjetivas [2]. A estas dificuldades acresce na maior partes das vezes, atraso no desenvolvimento da linguagem ou ausência dela e défices na comunicação não-verbal,
com a falta de contacto visual, a expressão facial nula, reduzida ou desadequada e
gestos expressivos limitados [10][11].
Visto isto, as cartas PECS que definem emoções, são interpretadas pelo individuo com PEA de forma redutora. É feita a associação de um termo subjetivo a
uma carta definida por uma imagem rígida representativa de uma emoção. Que
pode ser relacionada com acontecimentos em circunstâncias na vida da pessoa em
questão, determinando a abordagem limitada dos termos. A sistematização associada ao conjunto de referências é de fraca redundância dadas as características de
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hiperseletividade e hipersensibilidade, ou seja, a atenção dada ao detalhe pode até
impedir o pretendido [12].
Quando algo ocorre na vida de uma pessoa num ambiente específico e com as
suas particularidades sensoriais, esse momento é associado a uma carta/imagem,
como método pedagógico, e a emoção vivida será descriminada por essa imagem.
Se ocorrerem outras situações e aquela carta lhe for associada, a memória do indivíduo poderá retroceder ao episódio anterior e desta forma é criado um processo de
acumulação de episódios para a construção de uma noção. Note-se que, o conceito
formado tem pouca interferência do sujeito e é direcionado pelo agente externo, que
lhe expõe as cartas pictográficas. Além de que, sabemos que é possível vivenciar diferentes emoções ao mesmo tempo e em diferentes circunstâncias. Pelo que se isto
é algo complexo para uma pessoa neurotípica, para alguém com estas particularidades é muitas vezes inatingível [13].
Observam-se assim grandes dificuldades quer na perceção pelo individuo de noções emocionais, quer no método de utilização e as definições deste sistema de cartas pictóricas dúbias.
Esta questão é interpretada em diversos contextos dentro da pesquisa, permitindo a participação de diferentes intervenientes na criação de uma estratégia mais
contemporânea e que estimule a individualidade e a expressão emocional das pessoas com PEA. Ou seja, que possibilite um modelo de funcionamento aprimorado,
com um estilo de processamento atualizado e desenhado para o sujeito de forma
individual.

2.2. Co-design com alunos de mestrado. Reinterpretação de meios
comunicativos
Propôs-se aos alunos de Mestrado em Design de Imagem, a execução de um workshop
para o re-design das cartas PECS, dada a correlação da área de estudo. Examinou-se
a imagem como meio de literacia visual aplicada às ações emocionais, como referência base para a análise crítica e a sua reinterpretação. Os dois exercícios propostos partiam de seis cartas: alegria, surpresa, afeto, confiança, tristeza, raiva, medo e
cansaço (Fig.3). Foram executadas novas representações através da ilustração dessas
emoções, tendo em conta as dificuldades que o público alvo tem. Na primeira proposta era entregue um papel A4 com um rosto representado e na segunda o exercício
foi livre num formato A3.
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Fig.3 Cartas PECS. Respetivamente: tristeza, raiva, medo, cansaço, alegria, surpresa, afeto e
confiança (Bondy & Frost, 1985).

Esta colaboração permitiu a criação de um ambiente de co-design de discussão
perante as cartas feitas para um utilizador com dificuldades de comunicação e não
direcionada para pessoas com PEA. Apesar dos resultados positivos, as reinterpretações tiveram aspetos errantes devido à incompreensão dos défices característicos da
condição. Teria sido positivo a interação antecedente dos estudantes com os destinatários do estudo. Como se pode observar na Figura 4, a representação de um gesto com um significado padronizado na sociedade seria algo de difícil compreensão
para alguém da condição. Ainda assim as conclusões serão analisadas e experimentadas no contexto de campo.
Os resultados deste workshop permitiram evidenciar que o conhecimento de
meios para a literacia visual não é necessariamente a característica prioritária no
desenvolvimento de ferramentas comunicativas para este público-alvo. A empatia,
o envolvimento e o conhecimento das particularidades evidentes e não evidentes
são indispensáveis. Desta forma, foi pertinente a implementação deste workshop
com outra abordagem junto de crianças pertencentes ao espectro para a análise em
diferentes contextos.
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Fig.4 Sequência: na primeira fila de imagens trata-se das cartas PECS representativa de
emoções. A segunda fila de imagens é a resposta do primeiro exercício à respetiva carta. A
terceira fila de imagens é correspondente ao segundo exercício.

2.3. Co-design com uma criança com autismo. Personalização de cartas comunicativas.
Druin (1999) descreveu os diferentes passos para a ligação assertiva de uma criança
no processo de design. E que se caracterizavam por estes fatores: (1) nível de envolvimento (2) natureza e gravidade da condição (3) disponibilidade e intensidade dos
apoios [14][15].
Iniciou-se o desenvolvimento de um caso de estudo prático com o objetivo de
criar cartas de comunicação personalizadas. A criança tinha seis anos, com diagnóstico de autismo. Embora demonstrasse competências verbais, tinha dificuldade
de expressão e défice de interação social. O isolamento e o alienamento eram consequentes da inadaptação ao meio envolvente e da interação social entre pares e
adultos. Esta criança, fruto da sua imaginação e criatividade fértil para construir cenários hipotéticos, desenvolvia as suas brincadeiras de forma isolada. Apresentava
estereotipia e ecolalia, e muitas vezes repetia gestos e ecoava sons que pretendiam
imitar criaturas do seu imaginário e possíveis lutas entre elas.
O exercício de criação das cartas comunicativas foi direcionado para desbloquear
as limitações de comunicação quando a criança tentava explicar o que existia no seu
imaginário. Devido às características de flexibilidade, disponibilidade de executar
tarefas e pela ligação já criada à ilustração, foram desenvolvidas cartas apenas em
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folhas de papel recortadas e com lápis de cor. Este exercício simples de ilustração
permitiu o contributo para o desenvolvimento da motricidade fina, e mais tarde, a
perceção do funcionamento de um modelo de conversação, uma vez que esta criança não tinha tido alguma vez contacto com as cartas PECS.
Este modelo na prática, aprovou a explicação visual de algo de difícil definição
para a criança, pois eram noções subjetivas e criadas no seu mundo introspetivo.
Foi notória a evolução no que diz respeito à aquisição de competências socio-comunicativas em sintonia com as terapias interventivas que a criança tinha em curso. Mais tarde, de forma autónoma, a criança continuou a produzir estas cartas e a
oferecê-las a pessoas, maioritariamente adultos, como desbloqueadores de conversa.

Fig.5 Cartas feitas pelo individuo do caso de estudo.

Fig.6 Usabilidade das cartas pelo próprio.
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Conclusões

O presente estudo pretendeu mostrar diferentes contextos do uso e da criação de
meios pedagógicos e terapêuticos para crianças autistas com dificuldades de comunicação e de interação social. A evolução da pesquisa permitiu privilegiar o modelo
em que a criança se encontra no seu meio familiar e participante no processo de
design, uma vez que os benefícios acrescidos foram manifestos. O projeto instiga a
investigação e coloca questões pertinentes que serão exploradas. O facto de não ter
existido uma metodologia estratégica no início da investigação, permitiu um envolvimento espontâneo em diferentes contextos e a constante criação de novos objetos
de estudo. Segundo Gaudion, as pesquisas de um designer junto de autistas, beneficiam da disponibilidade do uso da empatia, principalmente quando as crianças não
têm capacidades comunicativas [16]. Através do longo período de tempo em contexto
de observação em campo, foi possível criar um envolvimento com essas crianças, as
suas capacidades, interesses e o seu comportamento no espaço, assim como com os
seus terapeutas.
O co-design com os alunos, para além de despertar a visibilidade pelas PEA, também promoveu o interesse pela projeção do design em áreas de pouca ligação da
disciplina, para destinatários pertencentes a minorias em contexto multidisciplinar.
Pretendemos agora que a pesquisa evolua no sentido da análise de mais casos
práticos, para um melhor conhecimento pelo agente designer investigador e para a
imprescindível participação dos destinatários na pesquisa. Uma vez que este envolvimento proporciona autoestima, segurança e independência. A ligação ao contexto
familiar para além de ser um elemento de conforto para os sujeitos em estudo, é
a forma mais eficaz para que o projeto seja posto em prática e tenha repercussões
positivas.
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Hogwarts Mystery: a convergência da obra
literária no formato de videojogo para a
criação de um ciberespaço colaborativo
Maria Júlia da Cunha1, Andreia Pinto de Sousa2 [0000-0001-8070-8970]

Resumo. Desde o lançamento do primeiro livro do Harry Potter (1997), vários conteúdos interativos foram lançados para os fãs. O mais recente trabalho criado para os
Potterhead pelo Jam City e Portkey Games foi o videojogo para telemóvel, no formado de RPG, Hogwarts Mystery. A partir da análise estética e interativa do videojogo
acima citado, esta revisão pretende explanar a experiência do usuário além do jogo,
com seus respetivos desmembramentos acerca da cultura da convergência adentro
da narrativa transmedia, contextualizado no ciberespaço colaborativo, entendendo
a importância de manter a interação social dos participantes, despertando assim
uma nova comunidade de consumidores-jogadores como novas possibilidades de
criação de videojogos.
Palavras-chave: Videojogo; Narrativa transmedia; Cultura da convergência;
Hogwarts Mystery; Ciberespaço colaborativo.

1

O estado da arte dos videojogos e a sua evolução
quanto a interatividade do estilo RPG (Role Play Game)

Para se entender a origem, evolução, desmembramento e criação dos videojogos
como elemento fundamental da arte, é necessário explorar as suas vertentes. [1] referencia os videojogos como fruto da tecnologia e, como tal, produção cultural, sendo
veículos de exteriorização da expressividade e criatividade da mesma.
O desenvolvimento tecnológico e comportamental dos videojogos são constantemente comparados com a evolução cinematográfica, porém para entender a
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fundamentação dessa constante comparação, é preciso compreender o surgimento
e a emancipação do próprio cinema [1].
Considerando que o cinema é uma arte de fusão primeiramente entre o teatro e
a fotografia, e em seguida pela literatura, arquitetura, pintura e música, originando
assim a primeira arte de linguagem multimédia, os videojogos também se caracterizam por essa migração e reprodução humana em torno de uma nova capacidade
expressiva [1].
A partir do conceito citado acima, observa-se a criação de um sentido de contexto artístico e cultural acerca do desenvolvimento dos jogos digitais, que pode ser
representado por uma reprodução e convergência da considerada sétima arte do
mundo: o cinema. Não somente o desmembramento da narrativa cinematográfica
está presente nos enredos acerca dos videojogos, mas também toda a sua estética
visual, de personagens e de espaço, remetendo assim ao jogador uma experiência
interpessoal e interativa junto a realidade paralela ao jogo. A atividade do desenhar
a estética expressiva do audiovisual, está diretamente relacionada com a expressão
pessoal projetada nos objetos artístico-culturais que são inseridos nos videojogos [2]
No conceito de arte de entretenimento, o videojogo, assim como o cinema, contém todas as ferramentas visuais e interativas de performance ficcional e emocional, a atrair os seus espectadores/jogadores, por isso torna-se fundamental entender
também quais as características comportamentais nas diferentes vertentes em que
os mesmos se destacam.
A interatividades dentro das plataformas de videojogos é o ponto-chave de separação do cinema, sendo assim uma Media Interativa [3]. O mesmo autor também
explica que, diferentemente do cinema, em que o autor da obra “mostra” em vídeos
e roteiros o que tem para dizer, nos videojogos o autor não conta e não mostra, ele
interage com o recetor de modo a este “fazer” parte do processo de condução da
narrativa, onde só se consegue obter respostas acerca do contexto participando ativamente e tomando decisões dentro do jogo.
A expressão narrativa que fundamenta as histórias dos videojogos, a cada “etapa”
acalçada por quem a joga, vai se desmembrando juntamente com as interações do
jogador e ao contrário dos modelos tradicionais de jogos, este tipo de jogos não são
regidos por condições de vitória ou derrota, mas sim de resultados quantitativos,
como explica [1].
A partir do conceito de narrativa interativa dos videojogos, é de extrema relevância destacar o género Role-Playing Games (RPG), como um dos principais formatos
de jogos participativos da atualidade. O RPG desempenha um papel fundamental no
que diz respeito aos media interativos, onde o jogador desempenha um papel ativo
no desenvolver do jogo e do seu personagem, tornando-se o ponto principal de narração e participação do enredo [4].
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É importante ressaltar que mesmo a participação ativa entre os jogadores no
género RPG, caracterizada por um ambiente interativo e participativo, online ou pré-programado, não é sem limites, sem barreiras de fronteiras na narrativa do contexto, trata-se de uma interatividade relativamente premeditada na programação
e idealização do jogo, feita pelo game designer [4]. Além da interatividade, o RPG
caracteriza-se pela socialização entre os participantes, a narrativa do contexto da
história a ser seguida e desenvolvida e a hipermédia, composto pelos elementos
verbo-audiovisual que compõe o jogo [5].
[6] correlaciona o jogo com uma linha ténue entre o que vem a ser real e o que
gira em torno de eventos reais, fugindo do cotidiano de quem o vive, que “é importante fazer uma distinção entre jogos modelados em torno de eventos reais e aqueles
que realmente afirmam ser uma extensão da luta da vida real (por meio de sessões
de treinamento virtuais ou fantasias politicamente utópicas)”.

2

Hogwarts Mistery: o videojogo além da experiência
do livro

A saga Harry Potter teve sua primeira edição do livro publicado em 26 de junho de
1997 no Reino Unido, em inglês britânico, pela editora Bloomsbury Publishing e desde
então, lançou-se uma febre mundial acerca do universo da obra. A partir das histórias dos livros, diversos conteúdos interativos foram criados para reprodução além
da imaginação dos leitores, tais como filmes, websites de entretenimento, parques
de diversão e videojogos. O mais recente trabalho criado foi o videojogo para telemóvel, no formado de RPG, Hogwarts Mystery.
Segundo o website oficial do jogo, Harry Potter: Hogwarts Mystery3 é o primeiro
videojogo feito para os fãs, em que o jogador pode criar seu próprio personagem e vivenciar toda a experiência de estudar na mesma do protagonista do livro, a escola de
Hogwarts. Quanto à narrativa do videojogo, os criadores afirmam que toda a história
acontece antes da chegada do Harry Potter a Hogwarts, porém com todo o universo
em que o mesmo viverá na sua época, criando assim uma ligação com os filmes e
com o livro, mas não com o personagem em si.
O que diferencia a expressão narrativa de um videojogo é a interação do jogador
com a mesma, que vai se revelando a cada decisão precisa ser tomada por quem
o joga, criando assim um sentido na obra a partir de suas ações o qual é levado a
realizar. Sobre isso, dentre os significados que o jogo cria adentro da experiência do
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usuário, destacam-se as camadas existentes no interior de sua criação: Ambientes,
Personagens e Interatividade [1].
Pode-se observar no videojogo acima citado esses três componentes narrativos
de condução, a começar pelo ambiente. Essa camada corresponde a toda a componente estilística do jogo, o espaço áudio e visual em que a história acontece. [1] mostra que esse componente é ponto fundamental para que o jogo tenha ritmo e assim
construa uma atmosfera de criação de significado a nível emocional e cognitivo. Em
Hogwarts Mystery esse aspeto é observado na apresentação e na reprodução dos ambientes do castelo em que a história é contada ambiente este que segue os padrões
feitos nos filmes da saga.
As Figuras 1 e 2 retratam a cocriação do ambiente como contexto narrativo para
introduzir o utilizador ao universo do jogo, relacionado com a identidade visual já
criada nos filmes produzidos.
A segunda camada citada por [1], refere-se à criação do personagem. O autor explica que, o facto de a criação do personagem pelo utilizador vir após a criação do
ambiente, é em partes, resultante da definição que o mesmo faz ao escolher o ambiente em que vai habitar / utilizar. Dessa forma, pode-se analisar abaixo a definição
do criador do videojogo ao conduzir na criação do personagem pelo jogador, influenciado a seguir pelo ambiente em que o mesmo irá desenvolver a narrativa.

Fig.1 Salão principal Hogwarts Mystery
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Fig.2 Salão principal Hogwarts Filme – Harry Potter e a pedra filosofal

Em Hogwarts Mystery, primeiramente o jogador cria o seu personagem e em
seguida é preciso escolher em que casa irá ficar a passar os seus anos académicos
na escola. Assim como no filme, a escolha é feita por um objeto gráfico: o chapéu
seletor (Fig. 3 e Fig. 4), que baseado nas suas características emocionais, qualidades,
ambições e personalidade, irá definir a casa em que o participante ficará. Ao criar
o seu avatar e participar da seleção das casas, o ambiente muda para cada escolha,
alterando a design gráfico dos cômodos do castelo, das vestimentas e dos amigos
que o cercam no jogo.
Os três eixos que definem a caracterização do personagem que será escolhido
pelo jogador baseia-se nas vertentes física, psicológica e social em que o mesmo se
identifica [7] . Na vertente física, o utilizador caracteriza-se por: idade, género, altura, corte e cor do cabelo, etc. A vertente psicológica adentra na personalidade, referenciado ao jogo acima mencionado, se exemplifica por: ambicioso, corajoso, sagaz,
inteligente, etc. Na vertente social, é referenciado pela relação com os membros da
casa, amigáveis, estudiosos, fiéis, etc. [1].
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Fig.3 Seleção da casa – Hogwarts Mystery

Fig.4 Seleção da casa – Filme Harry Potter e a pedra filosofal

A camada da interatividade caracteriza-se por todos os eventos que exigem a
intervenção do jogador de forma ativa, ao tomar decisões que decidam por si a narrativa do videojogo. A mesma é subdividida em três partes: navegação, manipulação
e participação, o que constitui a tríade para elaboração e fluidez do videojogo [1].
Além das amizades e laços que são feitas no jogo com personagens, que também estão presentes nos filmes, o participante é levado a cumprir desafios diários
e semanais para ganhar prémios. Assim como aprender novos feitiços e poções nas
aulas, ministradas pelos mesmos professores do livro, criando assim essa sinergia
interativa e participativa de condução, exemplificados nas Figuras 5 e 6.
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Fig.5 Interação participativa – Hogwarts Mystery

Fig.6 Interação participativa – Hogwarts Mystery

E por fim, na vertente da criação de sentido da interatividade nota-se que o processo de interação é ativo, estabelecendo uma participação ativa do jogador que
influencia na construção ou reconstrução das mensagens transmitidas narrativamente pelos videojogos [1] dessa forma, o autor afirma o jogador não tem apenas poder de escolher o seu posicionamento mas também de definir o seu percurso na obra.
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O Videojogo Hogwarts Mystery a partir da narrativa
transmedia como ciberespaço colaborativo.

A narrativa transmedia, como explica [8] é um novo modelo estético, oriundo da
cultura da convergência dos media, estética essa que corresponde a algumas exigências dos consumidores (que o autor também cita como fãs) para utilização dos
mesmos. Segundo o autor, essa utilização dos novos meios de media depende fortemente da interatividade e colaboração dos recetores, resultando assim em uma
cultura colaborativa.
Para entender o processo motivacional da narrativa transmedia, é necessário
compreender também o conceito de cultura da convergência citado por Jenkins. O
conceito é definido pelo autor a partir do fluxo de conteúdos que são gerados a partir
de múltiplas plataformas de media, à cooperação entre múltiplos mercados mediáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que
buscam cada vez mais, diversas formas de entretenimento a partir de um conteúdo
de uma determinada obra [8].
“Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas,
mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando.” [8, p.29]
A narrativa transmedia é o desmembramento da cultura da convergência, sendo
a arte da criação de um novo universo, desenvolvida para que o público recetor viva
uma nova experiência em um mundo ficcional, assumindo assim um papel ativo
de coletores por meios de diferentes canais, compartilhando suas emoções e colaborando assim com outros participantes para construção de uma nova indústria de
entretenimento [9].
Dessa forma, entendendo o conceito de cultura da convergência e também o de
narrativa transmedia, pode-se observar que o videojogo é um produto criado a partir
da conversão mediática de uma determinada obra, no caso deste estudo, o videojogo
Howarts Mystery é a conversão mediática da literatura e dos filmes do Harry Potter.
As narrativas transmedia estão buscando cada vez mais a construção de novos
universos interativos no estado da arte, criando ambientes atraentes, interativos e
diversificados para que os usuários utilizem, visto que não podem ser explorados
num único modelo de construção da obra [8]. No caso do Harry Potter, após o lançamento dos livros e dos filmes, inúmeros conteúdos acessórios foram criados para
manter viva a interação dos fãs com a obra, tais como jogos, parques de diversão,
websites interativos, fóruns de criação de histórias e os videojogos.
Em abril de 2018, ao lançar o videojogo Hogwarts Mystery, os produtores apresentaram o jogo como uma experiência única que os participantes iriam vivenciar,
estudando na mesma escola do Harry Potter, com alguns personagens da saga,
praticando feitiços e participando de aventuras ao longo do jogo. Além da grande
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divulgação em redes sociais, sites e fóruns, a reprodução de vídeos interativos de
protótipos ambientais e de design baseados nos filmes para o jogo, foram fortemente utilizados para atrair os Potterhead4, causando assim a empatia e despertando a
vontade cognitiva de participação ativa dos usuários.
O jogo contém um website oficial traduzido em oito línguas, com galeria de fotos,
vídeos, a proposta do jogo, perguntas e respostas para os fãs e até uma assinatura de
newsletter. As redes socias em que estão presentes são Facebook (618K), Twitter (164k)
e Instagram (643K), estas são alimentadas frequentemente com conteúdos interativos, promocionais e inspiracionais, o que faz do produto um excelente meio de troca
participativa entre os jogadores de todo o mundo.
[10] explica o âmbito da comunicação como o desenvolvimento de uma perspetiva reticular e interativa dentro de quem a utiliza, com sua origem nos estudos
relacionados na cibernética que determinam o questionamento da representação
linear dos fluxos informativos, especialmente nas redes socias, desenvolvidos na
cibercultura. [10].
A Figura 7 mostra a divulgação de um dos concursos para atrair os jogadores a
participarem da criação de novos elementos, tornando assim o videojogo um meio
para criar um ciberespaço colaborativo, estimulados pelos produtores para despertar nos fãs a colaboração ativa de conteúdos inseridos no mesmo, tais como elementos visuais desenhados pelos participantes a serem usados nos personagens,
concursos e desafios ao longo da narrativa, além de eventos que ocorrem dentro do
próprio jogo entre os participantes online.

Fig.7 Concurso interativo– Hogwarts Mystery

4

Termo usado para os fandons de Harry Potter
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Fig.8 Clube do Duelo– Hogwarts Mystery

Além dos concursos de design nas redes, o videojogo também disponibiliza um
evento multiplay (Clube do Duelo), onde é possível duelar em tempo real com outro
jogador que esteja conectado ao jogo com alguma rede social disponível (Fig. 8).
Levy [11] identifica o ciberespaço como um espaço de comunicação aberta pela
interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores, a medida em que os mesmos transmitem informações entre si, provenientes de fontes
digitais. Para o autor, um dos principais modos de comunicação e interação possibilitados pelo ciberespaço são os videojogos.
A definição de comunicação “todostodos” é caracterizada por Lévy pelas realidades virtuais compartilhadas, que faz a ligação da comunicação entre milhões de
pessoas com o seu respetivo dispositivo, sendo possível assim uma comunicação
eficaz através de mundos virtuais [11].
Entretanto, a ação e o conhecimento do utilizador que é ativo nas redes torna-se
relacionados e não mais autocentrados, resultando assim em uma maior qualidade
de conectividade que manifesta a passagem da comunicação com o ambiente à comunicação no ambiente em que eles mesmos interagem [10].
Dessa forma, a partir desta análise, deduz-se que o realismo e a interação nos jogos
referem-se a uma relação entre o jogo e o jogador. Não é um relacionamento causal,
mas mesmo assim um relacionamento. Essa é uma das principais razões pelas quais
os videojogos não podem ser excluídos dos contextos sociais em que são jogados [6].
O videojogo Hogwarts Mystery, ao envolver os participantes na internet por meio
de suas redes sociais, websites e até mesmo dentro do jogo num espaço interativo
tridimensional, em que cada jogador contribui para construção tanto da narrativa
das ações, quanto do universo em que irá viver o seu personagem criado, gera um
ciberespaço colaborativo.
Ao passar para esse “universo fictício”, os jogadores conseguem ficar mais próximos uns dos outros, seja por afinidade nas escolhas das ações ou da criação do
personagem, ou até mesmo pela personalidade de cada “casa” que o mesmo foi
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escolhido ao ingressar na escola. Dessa forma, exemplifica-se a comunicação por
meio da construção cooperativa de um mundo paralelo de ficção de uma convergência cultural literária-cinematográfica, recorrendo ao dispositivo “todostodos”, apresentado por Levy [11].
Em relação aos videojogos colaborativos, o mesmo nível de realismo observa-se
nas etapas de criação e envolvimento com o jogador. Porém é necessário perceber
que o realismo social é uma questão totalmente diferente da mera representação
realista. [6]. Para encontrar o realismo social nos jogos, é preciso seguir os traços reveladores da crítica social e, através deles, descobrir o início de uma estética realista
dos mesmos. Nesse caso, deve-se levar em consideração os jogos que começam a
aproximar os principais valores estéticos do realismo, criando assim uma sociedade
de partilha de conteúdos participativas adentro da tecnologia interativa [6].

4

Conclusão

A partir da análise realizada do videojogo Hogwarts Mystery, observa-se que além
de todo o design, personagens, interações e desafios criados no jogo baseados na
narrativa do livro, seguindo seus padrões de estéticas emocionais de interação, o
jogo consegue criar junto com suas comunidades de jogadores, um novo espaço de
colaboração interativa mediática de cocriação do videojogo.
A reprodução de conteúdos acessórios a partir da narrativa transmedia da obra
literária e cinematográfica do Harry Potter consegue manter um legado mediático
intacto entre a participação e colaboração dos fãs acerca de gerar novos conteúdos
para dar continuidade a saga, alimentando paralelamente a indústria de produção
de jogos e o consumo da arte pelo público, beneficiando assim ambas as partes, de
entretenimento e de capital.
Dessa forma, observa-se que a importância da participação colaborativa no ciberespaço para representação e acessibilidade de transcrição de conteúdos dentro da
criação, elaboração e manutenção dos videojogos é fundamental para que uma obra
se mantenha “ativa” entre os consumidores-jogadores, vivenciando e inovando a forma de produzir conteúdos anexos para execução de novas possibilidades interativas.
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‘Altamira Game’: Diseño y creación de un
videojuego educativo a través de software libre
Dario Lanza1, Carmen Pérez2, María de Iracheta3, Borja Jaume4, Lara Sánchez5,
Marcos Casero6

Resumen. Siendo conscientes del enorme potencial profesional pero también educativo que el videojuego ha adquirido en nuestra cultura contemporánea, un conjunto de profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) nos planteamos el objetivo de abordar el diseño y la construcción de
un videojuego educativo ambientado en el período prehistórico. El proyecto habría
de responder a un requisito doblemente educacional: por un lado poner al alcance
de estudiantes de carreras creativas el proceso completo de construcción de un videojuego, y por otro desarrollar una temática educativa que ayudase al aprendizaje
de la Historia para un potencial público infantil. Además nos propusimos que su
accesibilidad fuera universal comprometiéndonos a emplear, en todas las fases del
diseño y construcción del videojuego, únicamente software libre y/o gratuito disponible para cualquier usuario sin necesidad de desembolso económico. El presente
artículo relata el desarrollo de este ambicioso reto.
Palabras clave: Software libre; Videojuegos; Diseño; Arte rupestre.

1

Introducción

Según el Libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2018 [1], el videojuego es el
principal motor del entretenimiento global y representa una industria que ha sido
capaz de generar 134.900 millones de dólares en 2018, presentando un crecimiento
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anual del 10,9%. Una industria con un desarrollo de estas dimensiones supone un
horizonte profesional de indudable valor para una generación de estudiantes que
pueden hallar en la industria del videojuego una salida profesional de enorme futuro. Sin embargo, vemos con frecuencia que el alumno percibe al aproximarse a
esta industria un abismo insalvable al asumir que la preparación para el trabajo en
dicho sector exige inevitablemente un gran desembolso económico en hardware y
software específicos. Con el presente proyecto nos hemos planteado eliminar dicha
barrera y aproximar al alumno a esta poderosa industria emergente demostrando
la posibilidad de creación de videojuegos completamente funcionales utilizando exclusivamente softwares libres y gratuitos.
Para ello, un conjunto de profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), todos ellos expertos en materias de tecnologías digitales aplicadas a los ámbitos del diseño, la animación y el videojuego, nos planteamos realizar el diseño y la creación de un videojuego de plataformas desde su idea
inicial hasta su exportación a los diferentes formatos de juego, empleando durante
el proceso únicamente softwares libres o gratuitos y produciendo, al mismo tiempo
que el propio desarrollo, una memoria de trabajo que servirá a alumnos y profesores
como manual con el que aprender tanto sobre la creación de videojuegos como el
uso práctico de los softwares empleados.
Por otro lado, la temática del videojuego era también un factor esencial en este
proyecto, pues creemos que los videojuegos pueden y deben cumplir una función
educativa para los jugadores, quienes en muchas ocasiones son niños o adolescentes. Buscamos, por tanto, que además de servir esta experiencia como un poderoso
material docente para profesores y futuros profesionales, el propio videojuego en sí
cumpliera además una función educativa y formadora, más allá de su valor como
entretenimiento. Por ello, y aprovechando el 150 aniversario del descubrimiento de
las Cuevas de Altamira (Cantabria, España), decidimos que el videojuego utilizase la
estética de dichas pinturas rupestres y narrase la historia de un personaje paleolítico que debe enfrentarse a las particularidades de la vida prehistórica, reforzando
ideas como el descubrimiento del fuego, la producción de herramientas, la huida
frente a los bisontes… De este modo pretendemos ayudar a formar y difundir conocimiento sobre dicho periodo de la historia de la humanidad utilizando para ello un
medio que resulta muy atractivo a las nuevas generaciones, acercándoles la cultura
en un formato tradicionalmente asociado al entretenimiento.
Un proyecto, en resumen, que persigue un objetivo doblemente educativo, al aproximar a alumnos a la floreciente industria del videojuego y proporcionar material docente
para profesores de asignaturas tecnológicas, al tiempo que desarrolla una narrativa con
fines educativos con la que ayudar a enseñar Historia a un potencial público infantil,
todo ello con la máxima accesibilidad, democratizando el acceso a las herramientas de
diseño y dando difusión a las tecnologías libres para el creativo actual.

DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

2

157

Objetivos del proyecto

De cara a abordar el proyecto planteado optamos por una metodología en base a
objetivos, comenzando por enumerar todos los objetivos que debían ser cumplidos
a lo largo del desarrollo del proyecto, trazando de esta manera una hoja de ruta con
la que organizar las acciones a llevar a cabo. Para operar como tales, los objetivos
enunciados debían, al tiempo que estar nítidamente formulados, su consecución debía ser claramente constatable. Con esta premisa descompusimos el proyecto planteado en los siguientes objetivos:
• Probar la viabilidad de las herramientas libres de diseño gráfico, animación,
programación, edición de audio y creación de videojuegos.
• Diseñar y construir un nivel jugable de un videojuego 2D de plataformas que
nos permita recorrer todo el proceso creativo de principio a fin. A partir de la
experiencia adquirida, la creación de un videojuego completo podrá realizarse
con tan solo repetir dicho proceso en tantos niveles como se desee.
• Ser capaces de adecuar la tecnología disponible a los objetivos en cada fase del
proceso de diseño y creación del videojuego.
• Abordar técnicas digitales propias de la creación de videojuegos, como el
concept art, el diseño, la programación o el desarrollo final del videojuego.
• Capacitar al alumno para adquirir conocimientos sobre el desarrollo
profesional en la industria del videojuego.
• Fomentar la investigación y la experimentación a través de tecnologías
digitales open source.
• Redactar unidades didácticas de los programas de software libres que fuéramos
utilizando, de cara a producir una base de conocimiento práctico.
• Generar recursos on-line mediante la creación de una página web que permita
el acceso al videojuego desarrollado. Se pretende así compartir los resultados no
sólo con la comunidad educativa sino también con el conjunto de la sociedad
digital, tal y como plantea la filosofía del software libre en su interés por la
difusión del conocimiento.
Centrándonos ya en las herramientas utilizadas, decidimos explorar las capacidades de Krita y GIMP para el diseño de los fondos, investigar el diseño vectorial de
los personajes con Inkscape, construir elementos 3D empleando Blender, utilizar el
lenguaje de programación C# para la programación de los scripts y las funcionalidades, emplear Audacity para la edición del audio, y finalmente utilizar Unity para
la animación de los personajes y el montaje del videojuego.
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Idea, concepto y diseño del entorno

En el año 2018 se conmemoró el 150 aniversario del descubrimiento de la Cueva de
Altamira, conocida como “la Capilla Sixtina del arte rupestre”. Con este motivo decidimos, de cara a que el videojuego cumpliera una función educativa, ambientar la
acción en el interior de dicha cueva, siendo el protagonista un cazador prehistórico
con la misión de esquivar a los animales pintados en la roca, al tiempo que recopilar útiles de sílex y lámparas para evitar quedarse a oscuras. De esta manera el
videojuego se convierte en una interesante herramienta con la que un público infantil consigue fácilmente familiarizarse con un determinado periodo de la Historia.
Sobre la base de esta idea, la pared de la cueva presenta inevitablemente un papel
protagonista como espacio en el que se desarrolla el relato y por ello hemos prestado especial atención a sus características aspectuales, tanto en su construcción
tridimensional como en las texturas de su superficie. Y es que aunque el proyecto se
plantea como un videojuego en un espacio 2D, hemos considerado incorporar ciertos
elementos tridimensionales para añadir una cierta corporeidad y presencia física al
entorno. En concreto la pared de la cueva, con su característica superficie irregular
y abultada, constituye un elemento muy interesante para ser construido tridimensionalmente y que de esta manera reaccione a la iluminación incrementando la
sensación de entorno cavernoso. Otros elementos susceptibles de ser construidos en
3D fueron las plataformas que, por su naturaleza rocosa, se relacionan más con la
fisicidad tridimensional de la pared que con la planitud de los personajes dibujados
en su superficie.
Para la creación de estos elementos en 3D hemos escogido Blender por constituir
una poderosa plataforma libre de creación tridimensional y Krita como software
gráfico para el trabajo de texturas. De cara a evitar sobrecargar la memoria con
excesiva geometría y texturas planteamos la pared como un elemento modular que
pudiera repetirse tantas veces como fuera necesario para abarcar todo el desarrollo
longitudinal que exigieran las dimensiones del nivel. Para ello es imprescindible que
tanto la geometría de la pared como su textura presenten continuidad horizontal y
vertical, de modo que puedan repetirse indefinidamente sin que se muestren líneas
de sutura que evidenciarían la naturaleza modular y repetitiva del entorno. Con esta
premisa hemos creado la pared a partir de un plano de 5x5m, que hemos deformado empleando las herramientas de escultura de Blender. Para provocar el tipo de
deformación característica de la erosión en la roca caliza ha resultado esencial el
uso de los pinceles de escultura, restringiendo la deformación a las áreas centrales
del plano de modo que los márgenes se mantuvieran intactos y de esta manera se
preservara el imperativo de continuidad geométrica (ver Fig. 1).
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Fig.1 Modelo 3D del módulo cuadrado de pared (izquierda), con textura (centro) y con
iluminación (derecha).

Para la textura procedimos de la misma manera, diseñando una textura cuadrada con continuidad horizontal y vertical de manera que no mostrase líneas de
sutura al ser repetida a lo largo de todo el nivel. Utilizamos una textura de roca y trabajamos tanto su mapa de normales (para simular micro-relieve) como la textura
de color en Krita cuidando la mencionada continuidad de los márgenes. Dado que la
superficie de la cueva de Altamira presenta multitud de grietas producto de procesos
erosivos, creamos una textura procedural en Blender a partir de un procedural de
Voronoi con el que conseguimos producir un patrón de grietas convincente que incorporamos a la textura de color (ver Fig. 2).

Fig.2 Mapa de normales (izquierda), textura de color (centro) y patrón procedural de grietas
generada en Blender (derecha).
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De cara a relacionar matéricamente las plataformas con la pared de la cueva,
decidimos que también estas fueran modeladas en 3D, diferenciando así por su tridimensionalidad el contexto de lo rocoso del de los personajes y animales planos
dibujados. También en este caso se buscó la máxima modularidad para tratar de
proporcionar la mayor variabilidad visual con un número mínimo de elementos.
Para ello se modeló una colección de plataformas tridimensionales que pudieran
utilizarse en distintas orientaciones y escalas, de modo que su reutilización no resultase visualmente repetitiva (ver Fig. 3). También se limitó el número de polígonos
a 1000 en cada objeto, de modo que se redujesen los requisitos gráficos necesarios y
de esta manera se garantizase el funcionamiento fluido del videojuego en cualquier
plataforma y navegador web.

Fig.3 Plataformas rocosas modeladas en Blender. Su forma se ha diseñado buscando la
máxima versatilidad de cara a que su reutilización no resultase visualmente repetitiva.

4

Diseño del personaje

Una de las pautas a la hora de abordar el diseño consistía en tratar de acercarse lo
más posible a la estética de las pinturas rupestres. El primer paso, por tanto, consistió en obtener documentación sobre las figuras pintadas en las cuevas paleolíticas.
También se llevó a cabo una labor de búsqueda de referencias en relación a las lámparas que usaban para moverse en el interior de las cuevas y las puntas de sílex que
utilizaban como armas y herramientas (ver Fig. 4).
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Fig.4 Imágenes de inspiración para el personaje principal. Yacimientos prehistóricos del Abrigo
de Mulano, Murcia (izquierda). Pintura rupestre del yacimiento de La Sarga, Alicante (derecha).

Inkscape resultó ser una herramienta idónea para ejecutar el diseño del personaje, ya que tanto los dibujos de las cuevas como los materiales allí encontrados sugerían figuras con contornos sencillos y definidos que pueden ser recreados de manera adecuada mediante herramientas vectoriales, demostrando ser particularmente
útiles a este fin los Pinceles a Mano Alzada y a las Curvas Bézier. Con el fin de lograr
que el personaje tuviera una mayor movilidad se alargaron sus extremidades y se le
añadió una lanza y una lámpara que posteriormente permitiría iluminar el entorno.
El siguiente paso consistió en hacer pruebas de color en base a fondos y texturas de
roca. Para esta operación de coloreado empleamos Krita de cara a beneficiarnos de la
amplia riqueza de pinceles y herramientas de color presentes en este software de dibujo.
Finalmente el personaje fue dividido en piezas para su posterior animación (ver Fig. 5).

Fig.5 Hoja de modelo del personaje (izquierda) y aspecto una vez coloreado y dividido para su
animación (derecha).

5

Diseño y animación de los animales

Los elementos más representados en las paredes de las cuevas paleolíticas son
animales, y por esta razón debían tener un papel destacado en el videojuego. Se deci-
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dió que animales como el caballo o la cierva fueran personajes “amigables” que operarían como plataformas móviles para ayudar al jugador a alcanzar objetivos situados
en altura, mientras que el icónico bisonte de Altamira representaría aquí al enemigo
al final del nivel que nuestro protagonista debe sortear y cuya embestida podría ser
mortal. Estos animales debían mostrar formas sencillas, sus líneas de acción deberían ser definidoras de su personalidad y presentar una silueta reconocible. De cara a
la futura fase de animación se prepararon hojas de modelo en las que se ensayaron la
actitud, el carácter y la personalidad de cada animal en acción (ver Fig. 6).

Fig.6 Hojas de modelo para el bisonte (izquierda) y el caballo a galope (derecha).
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La fase de color se realizó nuevamente en Krita, descomponiendo cada hoja de
modelo en fotogramas individuales y coloreando cada uno de ellos mediante las herramientas de pintura. Especialmente útiles resultaron los Pinceles de Cerdas Duras
y la Esponja, que proporcionaron una textura muy semejante a las pinturas originales que servían de referencia (ver Fig. 7).

Fig.7 Cierva y bisonte. Imágenes de referencia (izquierda) y coloreado (centro y derecha).

La capacidad de Krita para trabajar animaciones fotograma a fotograma nos ha
permitido constatar que este no es únicamente un notable software para dibujo y
pintura digital, sino que además ofrece a alumnos y profesionales una herramienta
de animación muy completa. Destacamos su sistema de visualización en “papel cebolla”, que aporta un ágil ritmo de trabajo muy útil de cara a realizar la animación
de varios elementos al mismo tiempo.

6 Montaje del videojuego
Una vez diseñados los fondos, las plataformas, el personaje y los animales con los
que habrá de interactuar, coloreados y establecida su animación fotograma a fotograma, el siguiente y definitivo paso fue el montaje de todos estos elementos y el
ensamblaje del videojuego. Hemos escogido para esta tarea Unity, el cual, no siendo
un software libre, es gratuito y se encuentra ampliamente extendido como estándar en el sector. Uno de los elementos más habituales en un videojuego 2D de estas características son las plataformas, para las cuales importamos los modelos 3D
creados previamente en Blender y las convertimos en plataformas aplicándoles un
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colisionador. Debido a la ambientación del videojuego en el interior de una cueva,
utilizamos la luz de las lámparas de tuétano como elemento no sólo estético sino
también narrativo, haciendo que el agotamiento del combustible fuera atenuando
la intensidad de la luz y con ello operara como un time-out, que obliga al jugador a
recargar su lámpara con aquellas que se encuentra en su camino para evitar sumirse en la total oscuridad. Para que la luz de la lámpara se fuera consumiendo paulatinamente desde el momento en que el jugador la coge, fue necesario programar
este comportamiento mediante un script en lenguaje C# que en cada fotograma
redujese la intensidad de la lámpara en una cantidad determinada. De esta manera
la lámpara del jugador va perdiendo intensidad desde el momento en que este la
coge, sumiendo gradualmente la escena en la oscuridad y obligándole a recargarla
mediante otras que se dispusieron a lo largo de todo el nivel.
Para incrementar la inmersión en el ambiente cavernario que pretende el videojuego, el sonido ha desarrollado un papel destacado. Empleamos un archivo gratuito
de sonido [2] para evocar las gotas que caen de las estalactitas y lo editamos con
Audacity, editor de audio open-source con el que aumentamos su reverberación para
simular el eco del interior de la cueva (ver Fig. 8).

Fig.8 Editando el sonido en Audacity para incrementar su eco y reverberación.

El bisonte, enemigo final del nivel y guardián de la última puerta, que había sido
animado fotograma a fotograma en Krita, además de operar como plataforma para
permitir al jugador saltar y acceder a elementos situados en altura, debía ser capaz de
matar al jugador cuando le impacta con los cuernos. Para programar este efecto situamos un colisionador en las astas del bisonte al que agregamos un script que destruye
al jugador y recomienza el nivel desde el principio. También le añadimos un sonido de
estampida que se intensifica al acercarnos al bisonte y un efecto de sacudida en la cámara, que introduce pequeños desplazamientos aleatorios en las coordenadas de esta
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en función de la distancia entre el jugador y el bisonte, consiguiendo de esta manera
simular eficazmente el temblor del suelo durante la estampida (ver Fig. 9).

Fig.9 Importando la animación fotograma a fotograma del bisonte en Unity.

Otro elemento que requirió una especial atención fue la cámara que acompaña
al personaje y nos permite seguir la acción. La cámara es uno de los elementos
más importantes en el diseño de un juego en casi cualquier género, pero más aún
si cabe en los videojuegos de plataformas 2D. Una cámara bien diseñada permite
al jugador focalizar en lo que está sucediendo y mostrarle las partes importantes
del diseño, mientras que una cámara torpe puede arruinar toda la experiencia de
juego. Es un objeto que afecta de manera estilística y sobre todo de modo funcional
a la experiencia del jugador, facilitando y contextualizando los diferentes cambios
que ocurren durante la experiencia de juego [3]. Para esta tarea recurrimos al plugin
Cinemachine de Unity, el cual permite un control completo sobre el comportamiento de la cámara y sobre cómo esta va a seguir a nuestro personaje.
Como elementos accesorios finales se añadieron una puerta de tele-transporte
que mediante un script traslada al personaje desde una ubicación en el nivel a otra,
plataformas móviles que aparecen cuando el personaje coge algún ítem mágico, un
conjunto de estalactitas y estalagmitas para las que programamos un script con
el simulamos un efecto de paralaje que las desplaza lateralmente a diferentes velocidades, incrementando con ello la sensación de profundidad y cartelas con textos informativos acerca del uso del fuego y las herramientas de piedra durante el
Paleolítico que refuerzan la función educativa.
El videojuego fue finalmente exportado para ser jugado de forma autónoma en
plataformas Windows, Mac OSX y en WebGL para su acceso desde una página web.
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Resultado final

Fig.10 Altamira Game, una aventura paleolítica entre pinturas rupestres.

El videojuego desarrollado en este proyecto está disponible para jugarse online en
cualquiera de estas direcciones web:
https://www.ucm.es/altamiragame/
http://www.dariolanza.com/altamiragame/
Importante: Para poder visualizar el videojuego adecuadamente es necesario utilizar navegador Google Chrome (versión 56 o superior) o Mozilla Firefox (versión 51 o superior), y tener activada compatibilidad con WebGL. En caso necesario, los siguientes
tutoriales ofrecen los pasos para activar WebGL en Chrome [4] o en Firefox [5].

8

Conclusión

El presente proyecto ha buscado incrementar la difusión del conocimiento en torno al software libre y en concreto sobre las herramientas de diseño y creación de
videojuegos, una disciplina de gran potencial económico que constituye una salida profesional de gran proyección e interés para los alumnos de carreras creativas.
Ambicioso en su planteamiento, el proyecto ha obligado a una laboriosa investigación en alternativas libres a los habituales softwares comerciales, pero una vez fi-
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nalizado con éxito hemos podido corroborar la idoneidad de las herramientas libres
en el diseño y desarrollo de videojuegos. Nuestra experiencia, en la que hemos desarrollado un nivel jugable de un videojuego, sabemos que puede fácilmente ampliarse
hasta construir un producto completo con tan sólo repetir el proceso tantas veces
como niveles se desee que tenga el proyecto.
Al emplear íntegramente software libre o gratuito el coste tecnológico ha sido
prácticamente cero, permitiendo tanto a alumnos como a centros educativos aproximarse a esta industria sin necesidad de inversión económica, lo que sin duda
constituye un logro de enorme interés por la proyección profesional que ello comporta para toda una generación que desea desarrollar su carrera en esta poderosa
industria. El éxito de nuestro proyecto ha resultado muy alentador para estudiantes
y docentes, y justifica el interés de su difusión.
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Design gráfico funcional para uma escrita
musical: critérios de grafismo construtivo
e de interpretação sonora na obra de
electrónica fonética de Ernest Robson
Jorge dos Reis1

Resumo. O estudo e a análise da utilização dos mecanismos do design gráfico no
campo da notação musical têm sido fortemente negligenciados. Este artigo pretende observar as qualidades gráficas da obra visual e sonora de Ernest Robson. O seu
trabalho revela uma manipulação gráfica muito perspicaz criando novos grafismos
comunicacionais associado à electrónica. Pretendemos observar as estratégias interpretativas assentes no próprio grafismo e assim revelar uma obra totalmente
desconhecida, através da lente analítica e original do design gráfico. Em 1981 Robson
edita a obra Phonetic Music With Electronic Music onde desenvolve o seu sistema
gráfico que também ele utilizou no campo da poesia experimental e da música electrónica. O seu trabalho concreto apresenta estratégias visuais e científicas para a
leitura performativa, apresentando um design gráfico muito consistente.
Palavras-chave: Design gráfico, música, fonética, grafismo.

1

Introdução à abordagem electrónica de Ernest
Robson

Ernest Robson estudou linguística e fonética. Enquanto investigador desenvolveu
extensa pesquisa no campo da acústica. Em 1981 publica a obra Phonetic Music With
Electronic Music[1] onde explora em larga medida todas as suas considerações em
torno da produção fonética e poética. Dedica-se também à criação de poesia sonora,
actividade que se apoia cientificamente nas suas investigações.

1 Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes
the.jorge.dos.reis.studio@gmail.com; j.dosreis@belasartes.ulisboa.pt
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O trabalho de Robson é essencialmente um trabalho de escrita fonética. Se bem
que o uso das consoantes é particularmente evidente, é nas vogais que se situa o
trabalho de desenho e de escrita fonética de Robson. O seu trabalho constrói um sistema de notação efectivo, concreto e que assenta em conceitos científicos e pragmáticos alicerçados na construção de um sistema de leitura e escrita performativa que
apresenta um design gráfico muito consistente. É certo que se trata de um trabalho
relativamente desconhecido, mesmo no patamar das práticas performativas, mas
os critérios formais do desenho da escrita e o carácter instrumental do objecto de
notação fazem dele um caso exemplar neste campo do design gráfico.

2

Entre a fonética e a música

Robson situa o seu trabalho numa perspectiva que liga a fonética à música. Esta
conexão é fundamental para todos os poetas sonoros, mas Robson vai mais longe ao
determinar áreas como a música fonética, bem como todo um conjunto de autores
que possam ganhar com este sistema de escrita fonétia que vão de agentes ligados
ao teatro, à publicidade, à performance, ao design gráfico. Refere Robson que a escrita de uma “música fonética pode ser facilmente concebida no âmbito particular da
poesia sonora. É poesia sonora toda a forma acústica da linguagem que seja independente da gramática ou do significado”[2] constituindo esta uma designação geral,
particularizada no facto de que “ela pode ser acompanhada ou não acusticamente,
de um texto significante, de música instrumental ou de efeitos ambientais. De um
ponto de vista fisiológico, a região nela implicada é do aparelho fonador, mesmo que
os sons da língua possam ser filtrados ou alterados electronicamente”[3].
As conjecturas de Robson vão de encontro ao facto de que “as dimensões acústicas da poesia sonora são determinadas pelos níveis de frequência, de extensão, de
tempo e de silêncio, os quais estão implicados no problema da percepção e da identificação”[4]. A base de sustentação deste aspecto está no facto de que a fonética e a
sua musicalidade estão baseadas no factor tonal.
É na zona da boca e da garganta que se situa o lugar de produção desta expressão
fonética musical. A produção de ressonâncias que ganham qualidades musicais está
concentrada no uso das vogais e das consoantes. É a frequência das vogais, que constitui os formantes, que conferem os parâmetros da música fonética: a duração, o
timbre e a altura (estando o ritmo ligado às consoantes); a língua condiciona a passagem do ar, moldando o seu volume interior e “embora não possamos pronunciar
uma única formante separadamente, podemos por meio das formantes, perceber
a complexidade tonal das vogais, sendo possível, pois, compor em modos diversos
música baseada em formantes mediante a selecção e a organização das vogais”[6].
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Fig.1 Ernest Robson, Chave para a construção da Notação. Ernest Robson (1981)

Na notação de Robson o prolongamento do desenho das vogais é a essência do
seu sistema, uma grafismo funcional onde se percebe um forte controle visual próprio da prática do design gráfico (Figura 1). Em consequência deste aspecto podemos
referir-nos a esta música fonética – enquanto sistema de notação gráfica – como
“o conjunto de modelos tonais da poesia sonora gerados na boca e/ou pelas cordas
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vocais. É isso que se pretende dizer quando se coloca a música fonética na esfera do
lírico, caracterizando-a como a componente tonal da poesia sonora”. A sua dimensão
“dominante é a frequência em geral, mesmo que as frequências em jogo sejam moduladas dinamicamente pelo tempo, pela intensidade e pelo silêncio”. Neste sentido
“aquilo que mais preocupa de sobremaneira o compositor de música fonética é que
o seu produto deva ser escutado”[43]. Essa mesma escuta assenta numa propagação
sonora vinda do intérprete, tendo origem numa plataforma de escrita performativa
específica, que tem em conta o seu caracter lírico e a componente tonal já referida,
critérios fundadores deste sistema, que evidencia um trabalho com sílabas sem sentido ou de difícil ligação ao significado. Robson chega a admitir que “é necessário o
dobro da intensidade sonora para que se percebam e se identifiquem palavras sem
significado, colocadas ao lado de palavras com significado, situadas na mesma frase”[7]. A estrutura tipográfica de Robson permite definir com rigor pressupostos de
interpretação fonética como os que temos vindo a descrever até aqui (Figura 2).

Fig.2 Ernest Robson, Towards Lyra and Swan (1982)

3

As técnicas de composição

Os poetas sonoros que desejem compor música fonética com este sistema devem,
em primeiro lugar, eliminar a linguagem do seu contexto funcional no quotidiano,
podendo assim contar com traços acústicos abstractos ou quase abstractos para um
trabalho livre com a voz. Encontramos deste modo, e nesta abordagem de dissolução
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da linguagem do dia-a-dia, seis técnicas para tirar o melhor partido possível das
estruturas tonais que o compositor e poeta sonoro desejam realizar. Passemos à designação destas seis técnicas que partem da utilização do código de música fonética
que tivemos oportunidade de observar.
Em primeiro lugar, o uso da repetição até à exaustão, ou até um limite equacionado pelo performer, afasta deliberadamente a semântica e a sintaxe caminhando
na direcção, daquilo que Robson denomina por esgotamento:
Uma vez constatado tal esgotamento, as mensagens residuais constituir-se-ão
tão somente de traços acústicos da língua, e a informação restante a ser veiculada
consistirá apenas de sons, sons e mais sons. O leitor/ouvinte torna-se uma espécie
de fruidor prisioneiro dos valores vocais do texto. Trata-se da técnica hipnótica de
Gertrud Stein; um estilo que adquiriu provavelmente quando, ainda aluna de psicologia de William James na Universidade de Radcliffe, experimenta a escrita automática (...). Propositadamente, Stein introduz imagens sonoras seleccionadas e seduz
o ouvinte fazendo com que este se concentre nos ritmos vocais e nas associações
poéticas próprias daquela musicalidade linguística [8].

Fig.3 Frequência dos três primeiros formantes em vogais americanas (Ladefoged, 1975)

A segunda técnica corresponde a um trabalho mais efectivo com as vogais, manipulando o seu som. Esta possibilidade ocorre tendo em conta que elas podem ser
de tom agudo, médio ou grave. No gráfico realizado por Ladefoged, no seu Curso de
Fonética[9], podemos verificar que a frequência permite visualizar as vogais de som
mais agudo e mais grave (Figura 3).
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Para percebermos este fenómeno físico temos que entender o conceito de formante. Andrew Spencer refere que “quando a boca faz o aparelho vocal ressoar o
som resultante é constituído por diversos componentes. As vibrações de posição e de
movimento da boca produzem sons de uma grande variedade de frequências” [10].
Deste modo uma vogal é constituída por um conjunto de diferentes sons correspondendo às frequências que a formam. Mais à frente Spencer afirma que a “frequência
principal é da boca fechada, a frequência fundamental, F0. Contudo, as duas frequências acima são muito importantes para a descrição das vogais. Estas frequências são chamadas, primeiro formante, F1 e segundo formante, F2. O primeiro formante corresponde de forma rudimentar ao ressoar criado na zona superior frontal
da boca, e o segundo formante corresponde ao ressoar criado na zona inferior e
posterior”[11]. A frequência das vogais é medida em Hertz (Hz).
Ao sussurrarmos as palavras inglesas: fit – let – bat – cod – put, poderemos com
relativa facilidade verificar o tom descendente imposto pelas vogais destas palavras:
Com base na escala das vogais, o compositor poderá seleccionar as palavras de
acordo, ao mesmo tempo, com as suas alturas tonais e seus significados. Tal critério
poderá acarretar a constituição de um vocabulário lexical fundado nos tons, fornecendo ao compositor um repertório para a realização de um poema tonal. Tal técnica
consiste na concentração de palavras com vogais de igual altura de tom[12].
Ainda relacionado com a análise da segunda técnica de Robson, é importante explicar que este sistema de notação tem como característica principal constituir um
dispositivo de notação da prosódia, tal como refere Ann Wennerstrom:
A prosódia é um termo que inclui a intonação, ritmo, tempo, volume e as pausas,
tendo em conta que estas interagem com a sintaxe, com o significado lexical e a fonologia segmental em textos falados. No campo da analise do discurso tem havido
uma crescente consciencialização do papel central deste aspecto da linguagem[13].
A conversão de um discurso oral para um sistema de notação da prosódia resulta
numa perca de detalhe da riqueza da oralidade. Wennerstrom refere que “quando
um discurso falado é ligado a uma transcrição, essa transcrição tende a ter uma
vida própria em vez de constituir uma interacção”[14].
Neste sentido o sistema de notação para a música fonética de Robson mostra a
duração dos fonemas pelo comprimento gráfico das letras; a variação de grossura
destas corresponde à intensidade sonora. As letras representadas podem baixar ou
subir para representar o pitch/altura. O tamanho do espaço branco no sistema corresponde ao tamanho dos silêncios (ou pausas). Quando se regista uma sobreposição
de caracteres estamos perante uma alteração tonal ou modulação de tom que se
movimenta num quadro de referência constituído por três níveis de pitch/altura.
A terceira técnica que permite uma “exaltação dos tons linguísticos”[15] diz respeito à escrita, com este sistema, de expressões não contextuais como “nomes, títulos,
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slogans, anúncios e poemas muito breves”[16]. Para explicitar esta ideia, Robson revela
um procedimento que tem por intenção reduzir a redundância da língua natural:
Uma vez minimizados os componentes interactivos da língua convencional, o
escritor pode criar um contexto imaginativo próprio. Os títulos podem constituir
estruturas de referência nas quais se poderão dispor palavras inventadas ou sílabas
sem sentido no interior de determinados temas, os quais guiam o leitor ou os ouvintes na fruição do desenvolvimento acústico da composição[17].
A quarta técnica diz respeito à transformação da linguagem numa entidade mais
interessante. Neste caso a invenção de palavras novas, tendo em conta as suas qualidades sonoras, pode reforçar o gosto e o prazer auditivo. As consoantes e as vogais
são instrumentos de trabalho e manipulação sonora através da utilização de onomatopeias, realizando um processo cuidadoso de associações semânticas.
No mesmo sentido, e na mesma linha de objectivos, temos uma quinta técnica
que consiste na organização de sequências de vogais isoladas tendo em conta as
suas qualidades tonais e sonoras. Para exemplificar este aspecto vamos novamente
recorrer a Robson que, por sua vez, recorre à linguagem dos macacos, para assim
explicar um procedimento utilizado por muitos poetas sonoros. O fluxo das vogais é
apropriado pelo compositor ou poeta de forma a relevar as qualidades dos formantes
de cada vogal, como escreve Robson:
Consideramos todas as configurações das tonalidades orais como ‘música das formantes’. Um estudo baseado na gravação de sons de macacos, chimpanzés e gorilas
mostrou-nos que os seus aparelhos fonadores são incapazes de reproduzir a linguagem humana. Estes animais não alteram a forma dos seus traços vocais supralaríngicos com o movimentos da língua da forma como sucede com os seres humanos, os
quais dispõem de uma língua menos presa e consequentemente de articulação mais
livre. A partir de uma análise do aspecto sonoro, tais animais revelam a presença de
formantes nos seus gritos e mostram alguns aspectos característicos da linguagem
humana noutras expressões, contudo as ressonâncias por eles produzidas são menos
flexíveis, menos móveis e mais limitadas se comparadas com o amplo raio de formantes produzidos pelos seres humanos. A música das formantes é, portanto, uma
prerrogativa exclusiva do homem: é o dom que lhe é concedido pela palavra[18].
A sexta técnica prescrita diz respeito à concepção de um novo desenho de escrita que permita, através de uma fácil percepção, o usufruto desta nova notação. O
compositor ou poeta pode construir curvas fonéticas ascendentes e descendentes
usando exclusivamente letras, sem necessitar de quaisquer outros meios icónicos.
Este desenho de escrita para a performance permite manipular a duração da vogal
ao prolongar o seu desenho, enfatizando e mantendo as qualidades tonais da vogais.
Outros aspectos, como sejam a intensidade e o tamanho das pausas, vão acentuar o
detalhe da comunicação.
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Este sistema apresenta também a possibilidade de corresponder a um registo da
linguagem expressiva do quotidiano, para além do uso performativo. Na frase She
Grieving, sat among cold rooms podemos constatar o tom descendente e na frase fresh
spring rain podemos ver o ditongo em ascendência, aliás no seu tom natural. Nesta
abordagem estamos perante a notação que pode também constituir instrumento de
mediação que irá permitir uma abordagem perante o público mais efectiva. Ela pode
ser uma notação de transição para um cantor de ópera, neste caso um instrumento
nas mãos do encenador que pode trabalhar as emoções através das palavras no libreto. Forma-se assim uma notação alfabética de dimensão tipográfica onde ao carácter
visual do texto se junta uma abordagem musical do mesmo, havendo uma concentração sobre o carácter visual da escrita, quase tida como um objecto artístico.

Fig.4 Ernest Robso, Crows (1982).

Fig.5 Alan Cruttenden ~ interlinear tonetic, sistema de notação para a intonação.
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No poema Crows (Figira 4) é possível verificar o carácter contrapontístico da partitura tipográfica, que representa de forma particularmente efectiva a tonalidade
descendente da primeira linha, evidenciando um tom triste e angustiante contrastando com uma certa dramaturgia da performance que termina na última linha
num tom jocoso – ascendente – na última palavra do poema.
São precisamente estas representações alternativas da fonologia segmental que,
como refere Alan Cruttenden: “representam a variação contínua de pitch/altura do
falante”[19]. Neste contexto os linguistas utilizam um tipo de transcrição denominada internacionalmente por interlinear tonetic[20]. Cruttenden afirma que neste tipo
de transcrição “as linhas em cima e em baixo representam o limite do pitch/altura
mais alto e mais baixo do falante. Cada ponto corresponde a uma sílaba, os pontos
mais largos indicam o stress e/ou silabas mais acentuadas”[21]. No interlinear tonetic podemos verificar a variação de altura das sílabas como se de uma nota musical
se tratasse (Figura 5).
Este negligenciado sistema de notação assenta no conceito de música fonética, produção dos poetas sonoros até aqui meramente intuitiva e sem uma escrita
adequada. Mais ainda, com Robson é possível compor com os artefactos sonoros da
fala, numa atitude totalmente composicional onde as emoções são prescritas e calculadas. Com a finalidade de nos apercebermos dos tons da linguagem oral, o texto
deve resguardar-se das redundâncias do inglês contextual. Nas palavras de Robson
a concretização deste objectivo necessita de uma notação adequada:
As tonalidades ascendentes e descendentes provenientes das duas regiões do
aparelho fonador podem assumir ritmos similares à alteração tonal. Quer sejam
semelhantes ou distintas na forma, as curvas do tom produzido pelas cordas vocais
dominam sempre a escuta. De qualquer maneira os valores quantitativos e descritivos dos tons complexos das formantes podem ser apenas humanos; e, no mais,
serve para se distinguir uma vogal da outra, tornando possível os pares e as sequências de vogais a fim de se gerar a música da linguagem. Existe uma longa história
da composição e da realização da música fonética da parte dos poetas e de outros
escritores. Actualmente existe, entretanto, uma breve história de seu uso consciente
enquanto instrumento, baseada na análise acústica da linguagem[22].

4

Conclusão

A notação de Robson revela um arrojo tipográfico e uma manipulação da forma das
letras extremamente inovadora. Ao submeter o alfabeto ao seu método recria a forma das letras e constrói composições ligadas ao projecto funcionalista do design
gráfico. No trabalho de Robson são as próprias letras que prolongam o seu desenho
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horizontalmente para representar a duração do tempo. Neste aspecto reside grande
parte da originalidade gráfica, tipográfica e de design do sistema.
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Usabilidade no design de sistemas de
busca em línguas de sinais: Revisão
Sistemática da Literatura
Sérgio Scolari1 [0000-0003-0352-219X], Gilson Braviano2 [0000-0002-7967-2015]

Resumo. Os sistemas de busca em línguas de sinais ampliam as possibilidades de
interação dos usuários surdos com as mídias digitais. Entretanto, ainda não há diretrizes de usabilidade e design para o projeto dessas interfaces. Assim, o objetivo
desta pesquisa foi investigar como os parâmetros de usabilidade têm sido considerados no design de sistemas de busca em línguas de sinais. Para tal, realizou-se
uma revisão sistemática da literatura, consistindo de três etapas, a saber: planejamento da revisão, condução da revisão e relato dos resultados. Esses procedimentos
contemplaram, inicialmente, sete bases de dados de caráter interdisciplinar. Foram
encontrados 199 artigos, a partir da expressão de busca com operadores booleanos, e,
após a sequência de filtros da revisão, permaneceram seis. As análises desses trabalhos revelaram que: a produção científica focada no desenvolvimento e avaliação de
interfaces bilíngues, em especial dos sistemas de busca em línguas de sinais, ainda
está em seus estágios iniciais; os trabalhos publicados configuram um ponto de
partida importante para subsidiar reflexões que tensionem os paradigmas atuais
da interação dos surdos com as mídias digitas; e há oportunidades para o desenvolvimento de trabalhos futuros, de relevância para o processo de design de interfaces
bilíngues, de modo a criar subsídios aos projetos de design efetivamente inclusivos.
Palavras-chave: usabilidade, interface bilíngue, língua de sinais.
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Introdução

No mundo, há 70 milhões de surdos e mais de 300 línguas de sinais. Atualmente, 41
países reconhecem legalmente as línguas de sinais [1]. O bilinguismo é o método utilizado na educação de surdos, onde a língua de sinais é vista como primeira língua
(língua materna) e a língua oral do país como segunda. Com o bilinguismo, a fala,
necessária nos métodos anteriores, passa a ser entendida como uma possibilidade
e não como uma obrigação [2].
A efetivação de uma filosofia bilíngue de surdos na educação e na sociedade tem
sido amparada, em parte, pela oferta de tecnologias de informação e comunicação das mídias digitais. Com a possibilidade de registrar e armazenar ou transferir vídeos no universo digital, viabilizou-se a inserção das línguas de sinais nesse
contexto. Com isso, surdos, antes dispersos e isolados, passaram a se encontrar,
compartilhando e reconhecendo sua cultura, ao mesmo tempo em que produzem-registram-armazenam-trocam informações em línguas de sinais.
Dentre os diferentes tipos de ferramentas que contribuem tanto para a educação
quanto para um âmbito geral da cultura surda, estão aquelas voltadas a subsidiar a
ampliação do vocabulário dos surdos, a saber: os sinalários, os dicionários e os glossários. [3] apontam que, por meio de consulta, essas ferramentas auxiliam o usuário
a compreender os significados das palavras e a aprender os significados de outras
que não fazem parte de seu vocabulário, para, então, usá-las com propriedade, ou
seja, inseri-las em contextos adequados e obter a coesão lexical no discurso.
No contexto bilíngue dos surdos, essas ferramentas apresentam uma língua de
sinais e uma língua oral, e têm interfaces que, sob o ponto de vista da acessibilidade,
ainda não atendem satisfatoriamente aos usuários surdos. Apesar das preocupações
com a acessibilidade em interfaces digitais, a Web atende apenas parte dos desafios
de comunicação. Conforme sinalizam [4], as diretrizes existentes “quase sempre se
traduzem para a língua oral e escrita de cada país, não contemplando a língua de
sinais, aspecto fundamental da cultura dos surdos”. Os sistemas de busca são componentes fundamentais no uso dessas interfaces e, para torná-los mais acessíveis
e fáceis de usar, é necessário ampliar o debate científico, promovendo reflexões que
detenham-se nas especificidades de cada aspecto do projeto e que estabeleçam diretrizes de design neste domínio.
O Design, como área da retórica visual, tem elementos que podem ser úteis na
evolução dos sistemas de busca, gerando interfaces mais eficientes e acessíveis. No
entanto, abordagens clássicas, voltadas ao design de interfaces tradicionais, podem
não ser sensíveis a determinados atributos únicos para domínios específicos, ignorando importantes elementos a serem considerados durante uma avaliação de
usabilidade. Nesse sentido, nem todos os elementos disponíveis na área são, necessariamente, apropriados para o contexto de projetos para/com os surdos.
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Assim, mostra-se conveniente uma investigação que aponte quais elementos de
usabilidade são utilizados e como são considerados no design de sistemas de busca
em línguas de sinais. Para tal, propõe-se uma revisão sistemática da literatura, com
vistas a encontrar artigos de pesquisa publicados recentemente em periódicos e conferências especializados.

2

Sistemas de busca em línguas de sinais: Usabilidade
e Design

Sistema de busca é um programa que procura e identifica itens em um banco de dados, que correspondem a palavras-chave ou caracteres especificados pelo usuário,
usado especialmente para encontrar sites específicos na internet [5]. As interfaces dos
sistemas mais acessados atualmente (por exemplo, a do Google) dispõem de poucos
elementos gráficos e enfatizam a barra para inserção das palavras-chave ou caracteres da busca. Para usuários que dominam uma língua oral, a interface apresenta recursos que tornam o processo de busca eficiente, com a entrada de dados podendo ser
realizada digitando ou vocalizando os termos de busca. Já para usuários surdos que
dominam uma língua de sinais essas interfaces não apresentam opção alternativa.
Atualmente, já há sistemas que permitem a busca de informações por um falante
de língua de sinais. Tais sistemas procuram estratégias para avançar em direção a uma
melhor adequação às demandas dos surdos. Embora, em sua maioria, eles continuem
arraigados no paradigma atual de interface para buscas das línguas orais, utilizando
a lógica de palavras-chave e caracteres, existem algumas propostas inovadoras, que
experimentam os parâmetros próprios das línguas de sinais - como configuração de
mãos, ponto de articulação, movimento, orientação e expressão facial/corporal - para
estruturar novas formas de buscas. Tais sistemas de busca específicos, normalmente
são encontrados em sites de dicionários ou glossários bilíngues envolvendo uma língua
sinalizada e outra escrita, cujos exemplos podem ser observados na Figura 1.
https://www.nzsl.nz

http://slinto.com/jp

Fig.1 Interfaces de sistemas de busca que utilizam parâmetros das línguas de sinais.
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Mesmo os sistemas de busca que utilizam os parâmetros fonológicos das línguas de sinais ainda encontram dificuldades para oferecer uma boa usabilidade
aos usuários. [6], por exemplo, notam que os dicionários ASL-Inglês baseados nessa
estratégia têm várias limitações: má correspondência de parâmetros com sinais,
diferentes requisitos sobre os parâmetros que o usuário deve selecionar, falta de
suporte para omissões de parâmetros e pesadas interfaces de pesquisa.
A incorporação de técnicas de usabilidade é, segundo a [7], um dos aspectos capazes de proporcionar melhor acessibilidade em interfaces digitais. Dentre diversas
definições de usabilidade, a [8], estabelece que é a medida na qual um produto pode
ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos em um contexto específico de uso com eficácia, eficiência e satisfação. A eficácia é avaliada observando se os usuários conseguem completar as tarefas que se propõem, alcançando
um resultado de qualidade. A eficiência é medida em relação ao dispêndio de energia para alcançar os objetivos, como tempo, esforço para aprender a usar os recursos,
desgastes físico e mental, e custos envolvidos. E a satisfação do usuário, pode ser
avaliada por medidas objetivas ou subjetivas, envolvendo o conforto deste durante a
interação, o prazer em usar e a satisfação pelo trabalho desenvolvido.
Outra forma de se abordar o projeto e a avaliação de usabilidade em mídias digitais é por meio do conjunto de regras gerais, conhecido como heurísticas de usabilidade. [9] propôs um conjunto de dez regras, que são aceitas até hoje: visibilidade do status do sistema, correspondência entre o sistema e o mundo real, controle
e liberdade do usuário, consistência e padrões, prevenção de erro, reconhecimento em vez de recordação, flexibilidade e eficiência de uso, design estético e minimalista, ajuda aos usuários para reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros, e
ajuda e documentação. No entanto, cada sistema, software e/ou aplicativo possui
características que os diferenciam. Assim, as heurísticas tradicionais, voltadas
à avaliação de interfaces tradicionais, podem não ser sensíveis a determinados
atributos particulares de domínios específicos, ignorando importantes elementos
a serem considerados durante uma avaliação da usabilidade. [10] afirmam que
diversos autores já desenvolveram novos conjuntos de heurísticas de usabilidade,
modificando aquelas de Nielsen e/ou adicionando algumas novas para avaliar aspectos específicos não cobertos por outras heurísticas existentes. Os autores realizaram uma revisão desses trabalhos e encontraram 68 conjuntos de heurísticas
de usabilidade criados para domínios específicos por diferentes autores. Dentre
eles, contudo, não há um conjunto que se relacione às interfaces bilíngües com a
presença de línguas de sinais.
Enquanto disciplina orientada a abordar o usuário como ponto central do projeto,
o Design surge, nesse contexto, com um arcabouço de fundamentos e ferramentas
que articulam as necessidades humanas e os requisitos técnicos, para melhorar a
interação dos surdos com as mídias digitais. Um olhar para a interface bilíngüe, a
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partir desse arcabouço, desnuda sua estrutura, permitindo observar o comportamento de seus elementos constituintes e entender como beneficiam ou prejudicam
a usabilidade. Esse alicerce é constituído por elementos oriundos das características
do sistema visual humano (acuidade visual, sensibilidade ao contraste, percepção
da cor e campo visual utilizável e Gestalt), pelos elementos sintáticos da linguagem
visual (ponto, linha, plano e forma, direção, equilíbrio e ritmo, contraste, escala,
textura, figura e fundo, enquadramento, hierarquia, camadas, transparência, modularidade, grid, diagrama, movimento e cor) e seus princípios de utilização (forma,
repetição, estrutura, similaridade, gradação, radiação, anomalia, contraste, concentração, textura e espaço), entre outros.

3

Metodologia

O procedimento de revisão segue a estratégia sugerida por [11]. O processo foi dividido em três etapas: planejamento da revisão, condução da revisão e relato dos resultados. O método seguido e as atividades realizadas são descritas a seguir.
Inicialmente, partiram-se das seguintes questões derivadas do tema central do estudo:
•
•
•

Há evidências de estudos que realizam avaliações de usabilidade em sistemas
de busca em línguas de sinais?
Qual(is) ferramentas metodológicas são mais utilizadas para realizar avaliações
de usabilidade em sistemas de busca em línguas de sinais?
Que parâmetros de usabilidade são considerados nos projetos de sistemas de
busca em línguas de sinais?

Em seguida, as perguntas foram decompostas em termos individuais, conceitos
que sintetizam o conteúdo do tema, para serem utilizados nos campos de busca. Os
conceitos identificados foram: usabilidade, avaliação, língua de sinais e sistema de
busca. No próximo passo, listaram-se os termos alternativos, sinônimos, abreviaturas, e possíveis grafias dos termos. A Tabela 1 apresenta a relação estabelecida.
Tabela 1 Conceitos centrais e termos alternativos advindos do tema.
Conceitos centrais

Termos alternativos

Usability

Accessibility

Evaluation

Analysis, Study, Method

Sign Language

Handshape

Search engine
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Os termos foram combinados por meio de operadores booleanos, gerando a seguinte expressão de busca:
(usability OR accessibility) AND (evaluation OR analysis OR study OR method) AND
(“sign language” OR “hand shape”) AND “search engine”

A pesquisa limitou-se à busca eletrônica por intermédio da internet, não contemplando os catálogos físicos disponíveis em bibliotecas. Para tal, pré-selecionaram-se bases de dados interdisciplinares e abrangentes, dado o caráter da área em que
se insere o tema desta pesquisa: Portal de periódicos Capes, Web of Science (WoS),
Science Direct, ACM Digital Library, IEEExplore, Springer Link e Scopus. A expressão
de busca foi utilizada nas bases de dados, em 18 de fevereiro de 2020. Os resultados
foram restringidos pelo tipo de publicação, sendo considerados os artigos de pesquisa publicados em periódicos e conferências. Mostraram resultados nulos duas bases
de dados, como pode ser observado na Tabela 2.
Tabela 2 Número de resultados em cada uma das bases selecionadas.

Portal
Capes
72

WoS

Science
Direct

ACM
Digital
Library

IEEExplore

Springer
Link

Scopus

0

22

37

0

67

1

Para o estudo, definiram-se critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos encontrados, sendo que os artigos foram inicialmente avaliados pelos título e resumo, e,
em um segundo momento, pelo texto completo.
Critérios de inclusão:
• Artigos relacionados à avaliação de usabilidade em sistemas de busca em
línguas de sinais; e
• Artigos relacionados à usabilidade de interfaces bilíngües que envolvam língua
de sinais.
Critérios de exclusão:
• Artigos não disponíveis pelo acesso via Capes;
• Artigos publicados antes de 2010;
• Artigos duplicados;
• Artigos redigidos em línguas distintas do português, espanhol ou inglês; e
• Artigos relacionados com interfaces materiais e com mídia impressa.
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Para a classificação dos trabalhos identificados, utilizaram-se as seguintes categorias, encontradas em [12]:
•
•

•

•
•

Identificados: artigos identificados utilizando o método de busca eletrônica
booleana.
Selecionados: artigos identificados que aparentemente preencheram os
critérios de inclusão. Esta definição deu-se por meio da leitura do título e
resumo do trabalho.
Não selecionados: artigos que claramente não preencheram o critério de
inclusão. Esta definição deu-se por meio da leitura do título e resumo do
trabalho.
Incluídos: artigos que preencheram os critérios de inclusão da revisão
sistemática. Esta definição deu-se por meio da leitura do texto completo.
Excluídos: artigos que não preencheram os critérios de inclusão da revisão
sistemática. Esta definição deu-se por meio da leitura do texto completo ou pela
indisponibilidade de acesso ao texto completo com o acesso via Capes.

O gerenciamento das referências realizou-se no software Mendeley.

3.1. Resultados da busca
A estratégia de busca desta pesquisa resultou num total de 199 artigos identificados.
Iniciando a triagem, considerando a democratização das tecnologias de transmissão de dados que permitiram a expansão dos vídeos como mídias comuns na comunicação na web e a inovação das interfaces a partir disso, foram selecionados os
trabalhos publicados a partir de 2010. Assim, geraram-se 137 resultados, distribuídos
conforme mostra a Tabela 3.
Tabela 3 Número de trabalhos publicados a partir de 2010 em cada uma das bases.

Portal
Capes

Science
Direct

ACM
Digital
Library

Springer
Link

Scopus

44

11

28

53

1

Utilizando os critérios de inclusão e exclusão, com a leitura dos títulos e resumos,
foram selecionados 18 artigos. A pesquisa via terminal UFSC, de acesso ao Portal de
periódicos Capes e suas bases assinadas, garantiu acesso ao texto completo de 12 dos
18 selecionados. Na sequência, os textos foram lidos em sua totalidade, avaliando-se
a sua adequação aos objetivos desta revisão e considerando-se os critérios de inclusão e exclusão, e cinco artigos foram incluídos. A Figura 2 apresenta uma síntese
quantitativa do resultado do processo de categorização desses estudos.
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Fig.2 Síntese quantitativa da revisão sistemática.

Os números relativos aos resultados obtidos em cada uma das bases de dados
utilizadas podem ser vistos na Tabela 4.
Tabela 4 Resultado da revisão em cada uma das bases pesquisadas.
Base de dados

Identificados

Selecionados

Incluídos

Portal Capes

72

4

1

Science Direct

22

1

0

ACM Digital Library

37

6

3

Springer Link

67

6

1

Scopus

1

1

0

Os artigos incluídos nesta revisão sistemática da literatura foram:
• BRAGG, Danielle et al. Sign Language Recognition, Generation, and Translation.
The 21st International AcmSigaccess Conference on Computers and Accessibility
- Assets ‘19, [s.l.], p.16-31, 2019. ACM Press. http://dx.doi.org/10.1145/3308561.3353774.
• GUTIERREZ-SIGUT, Eva; COSTELLO, Brendan; BAUS, Cristina; CARREIRAS, Manuel.
LSE-Sign: A lexical database for Spanish Sign Language. Behavior Research
Methods, [s.l.], v. 48, n. 1, p.123-137, 29 jan. 2015. Springer Science and Business
Media LLC. http://dx.doi.org/10.3758/s13428-014-0560-1.
• MCKEE, Rachel Locker; MCKEE, David. Making an online dictionary of New
Zealand sign language. Lexikos, Stellenbosch, v. 23, n. 1, p.500-531, nov. 2013.
• MOKHTAR, Shamsul Anuar; ANUAR, Siti Sarah Shamsul; ANUAR, SitiMashitah
Shamsul. Web-based application for learning Malaysian sign language.
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Proceedings of the 11th International Conference on Ubiquitous Information
Management and Communication - Imcom ‘17, [s.l.], p.1-6, 2017. ACM Press.
http://dx.doi.org/10.1145/3022227.3022235.
RESTREPO, Emmanuelle Gutiérrez y; GARCÍA, Francisco García. Nonintrusive
Accessibility in inclusive higher education. Proceedings of the 7th International
Conference on Software Development and Technologies for Enhancing
Accessibility and Fighting Info-exclusion - Dsai 2016, [s.l.], p.119-126, 2016. ACM
Press. http://dx.doi.org/10.1145/3019943.3019961.

Ao final das etapas, incluiu-se um artigo selecionado durante as pesquisas preliminares para a definição da expressão de busca.
•

4

BRAGG, Danielle; RECTOR, Kyle; LADNER, Richard E. A User-Powered American
Sign Language Dictionary. Proceedings of the 18th Acm Conference on Computer
Supported Cooperative Work & Social Computing - Cscw ‘15, [s.l.], p.1837-1848,
2015. ACM Press. http://dx.doi.org/10.1145/2675133.2675226.

Resultados

A partir da análise dos trabalhos incluídos, voltaram-se às questões postas no início
da revisão. Inicialmente, notou-se a pequena quantidade (total de seis) de trabalhos que tratam diretamente sobre o tema. Mesmo dentre os artigos incluídos, que
relacionam-se fortemente com o tema, ainda há necessidade de descrições mais
detalhadas e discussões mais aprofundadas sobre os testes realizados com usuários
a partir da perspectiva da usabilidade. Outro aspecto a salientar é que os estudos
analisados, quando realizam testes, limitam-se a testar apenas o sistema em desenvolvimento, não comparando resultados entre diferentes sistemas. Apesar de fundamental para o design desses sistemas, ao olhar sob uma perspectiva mais macro,
observa-se que esses estudos isolados não constituem um corpo de conhecimento
que possa ser usado como apoio para o desenvolvimento de interfaces de sistemas
de busca em língua de sinais com boa usabilidade. Isso corrobora aquilo que observam [13], ao afirmarem que o campo de Design de Interfaces carece de pesquisa
sobre os fundamentos de como os usuários interagem com tecnologias em língua de
sinais. Muitos sistemas já foram desenvolvidos para usuários de línguas de sinais,
como serviços de mensagens, jogos, ferramentas educacionais, dicionários, entre
outros. No entanto, os estudos que acompanham o usuário geralmente se concentram na avaliação de um único sistema e não descrevem os princípios de interação
que se aplicam aos sistemas. Como resultado, cada equipe que desenvolve um novo
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sistema precisa, em grande parte, projetá-lo do início, sem referência de diretrizes
gerais de design baseadas em pesquisas.
Do ponto de vista das ferramentas metodológicas encontradas nos trabalhos, têm-se:
• Pesquisa (survey) por meio de email, ou email e redes sociais;
• Teste com usuário seguido de questionário (escala Likert); e
• Teste com usuário –Thinkaloud (Protocolo de pensamento em voz alta).
Nota-se que as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho foram aquelas tradicionalmente difundidas no âmbito das pesquisas, avaliações e testes com usuários. Porém, em alguns casos, observaram-se, por meio das descrições
metodológicas, sinais de adequações durante o processo, com o intuito de considerar
as características dos usuários surdos ou incluí-los no processo de maneira mais
efetiva. [13], por exemplo, chamam a atenção para a necessidade de participação
de surdos nos testes dos sistemas, uma vez que, normalmente, as tecnologias relacionadas com línguas de sinais são desenvolvidas em um contexto muito diferente
daquele encontrado no ambiente de uso.
Ao analisar os artigos sob o olhar dos parâmetros de usabilidade, tem-se que um
trabalho, de [14], que apresentou explicitamente os parâmetros utilizados na avaliação de usabilidade, enquanto outros – [15], [16] e [6] - descreveram as características
de uso da aplicação. Nesse sentido, compilaram-se os parâmetros de usabilidade e
de design que foram considerados nos projetos e nas avaliações de sistemas de busca em línguas de sinais. Eles são apresentados na Figura 3.

Fig.3 Síntese da revisão sistemática.

No total, onze parâmetros foram identificados. Estes, foram distribuídos em dois
círculos que se interseccionam, considerando os graus de proximidade com cada
uma das áreas de conhecimento. Com isso, observou-se um equilíbrio quantitativo
entre os dois universos, que compartilham, em seu encontro, a interatividade.

DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

5

189

Considerações finais

Com a realização da revisão sistemática da literatura, observou-se que a produção
científica focada no desenvolvimento e avaliação de interfaces bilíngues, em especial
dos sistemas de busca em línguas de sinais, ainda está em seus estágios iniciais. A
pesquisa resultou em seis trabalhos, que configuram um ponto de partida importante
para subsidiar reflexões que tensionem os paradigmas atuais da interação dos surdos
com as mídias digitas. O levantamento realizado, delinea uma iniciativa para identificação de um conjunto de parâmetros, de usabilidade e de design, relevantes para o
projeto de interfaces bilíngues com línguas de sinais. As análises dos trabalhos revelaram oportunidades para o desenvolvimento de pesquisas futuras, de relevância para
o processo de design de interfaces bilíngues. Compilar as adequações feitas às estruturas tradicionais de aplicação das ferramentas, a fim de torná-las mais apropriadas
para os surdos, por exemplo, configuraria mais um passo em direção à realização de
testes e pesquisas em um processo de design efetivamente inclusivo.
Esta pesquisa não tem envergadura quantitativa para que os resultados possam
ser generalizados e, portanto, os elementos apresentados configuram-se como indicativos. Aponta-se que investigações mais específicas sejam realizadas para compreender melhor como os parâmetros de usabilidade têm sido considerados no
design de sistemas de busca em línguas de sinais. Ademais, com a finalidade de
revisar a produção intelectual recente sobre o tema, a presente pesquisa enfocou
esforços na análise dos trabalhos publicados nos últimos dez anos. Assim, recomenda-se que novas revisões possam verificar a produção anterior à 2010, ao menos, até
a eclosão da Web 2.0.
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Videojogos e Comunidades:
conter o discurso de ódio na Rede
Susana Costa1, Beatriz Isca2, Bruno Mendes da Silva2, Mirian Tavares2

Resumo. O problema do discurso de ódio online, associado aos videojogos, é um
fenómeno que tem vindo a ganhar espaço nas sociedades digitais contemporâneas.
Neste artigo, apresentamos algumas linhas de atuação e resultados do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto europeu “Play Your Role: gamification against hate
speech” implementado através de um consórcio em seis países europeus (Portugal,
Itália, Lituânia, Polónia, França e Alemanha), que privilegia a literacia dos média,
nomeadamente dos videojogos, junto de jovens jogadores, como um caminho eficaz na construção de um ambiente de empatia e respeito pelo outro. Exploramos
também o potencial dos videojogos, particularmente dos serious games, como ferramenta educativa junto da comunidade escolar, para garantir resultados de aprendizagem, motivação e participação bem-sucedidos.
Palavras-chave: Videojogos, literacia dos jogos, discurso de ódio online, jovens, serious games.

1

Introdução

O discurso de ódio3 na web não é um problema recente. Quando navegamos pela
Internet ou experimentamos comunidades de jogos virtuais rapidamente nos apercebemos da sua existência e acutilância. A notícia mais inócua, partilhada numa
rede social ou num blogue, pode gerar reações pejadas de ódio e ofensas a grupos
de indivíduos. Este fenómeno repercute-se nos jogos online e nas comunidades que
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3 O discurso do ódio é definido pela Lei da União Europeia “como o incitamento público à violência
ou ao ódio direcionado para grupos ou indivíduos com base em certas características, incluindo raça,
cor, religião, descendência e origem nacional ou étnica” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=LEGISSUM:l33178).
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a eles estão associadas. Trata-se de um problema que tem vindo a ser analisado e
sobre o qual investigadores, empresas, criadores de jogos, plataformas mediáticas,
designers e programadores se têm debruçado nas últimas décadas. A legislação europeia, bem como algumas legislações nacionais, têm dado passos importantes no
combate ao discurso de ódio online, por meio, por exemplo, de sanções criminais.
Tem havido ainda algumas iniciativas das maiores corporações tecnológicas em
resposta a este problema, através de políticas de utilização que convergem no bloqueio de utilizadores, sob o compromisso de agir com rapidez em caso de denúncia
relativa a abusos deste tipo: “Despite initial resistance, and following public pressure,
some of the companies owning these spaces have become more responsive towards
tackling the problem of hate speech online, although they have not (yet) been fully
incorporated into global debates” (Gagliardone et al., 2015). A análise do fenómeno
na atualidade, por exemplo através de notícias e estatísticas sobre discurso de ódio
na internet, revela que o problema está longe se encontrar controlado.
O Conselho Europeu tem sido um dos pioneiros na definição do que é o discurso de
ódio, tanto na discussão pública, quanto no nível político e institucional, bem como
no apelo à condenação do racismo e da xenofobia e na implementação, e financiamento, de projetos que permitam o trabalho em campo para a contenção deste tipo de
discurso. Em maio de 2016 foi implementado o Código de Conduta: “The Commission
together with Facebook, Twitter, YouTube and Microsoft (“the IT companies”) today
unveil a code of conduct that includes a series of commitments to combat the spread
of illegal hate speech online in Europe”4, através do qual muitas plataformas importantes se comprometeram a combater a disseminação desse conteúdo na Europa. No
entanto, a avaliação da sua implementação, realizada por organizações não governamentais e órgãos públicos5, mostra um aumento considerável nas notificações de
discurso de ódio online, sendo os principais motivos de denúncia a xenofobia (17,8%),
que inclui o ódio contra os migrantes, juntamente com o ódio antimuçulmano (17,7%),
um dos terrenos mais férteis do discurso de ódio, seguido pela origem étnica (15,8%).
Outras instituições supranacionais, como a UNESCO ou a ONU, têm promovido
ações diversas com o objetivo de conter o problema. Iniciativas recentes incluem o
lançamento de um “Guia do Professor” para a prevenção do extremismo violento através da educação. Estas organizações observam que não basta combater comportamentos extremistas violentos – é necessário evitá-los, através da literacia mediática.
É neste contexto atual que surge o Projeto “Play Your Role: Gamification against
Hate Speech”, um projeto europeu financiado pelo programa Rights, Equality and

4

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_1937

5

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-261_en.htm
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Citizenship que se encontra ainda em fase de implementação e que pretende estudar
as interações de jovens jogadores em jogos e plataformas de jogo online com o objetivo de encontrar caminhos eficazes na contenção do discurso de ódio que prolifera
em ambientes de jogo digitais. Muitas vezes, os jogos online facilitam a interação
entre jogadores numa socialização virtual, que pode originar relações efémeras e
circunstanciais. Suler (2004) e Joinson (2007) estudaram o efeito de desinibição dos
utilizadores online, concluindo que aspetos como a invisibilidade, o anonimato, a
imaginação ou a minimização da autoridade podem levar a mudanças de atitude no
ambiente virtual. Os jogadores formam, frequentemente, comunidades virtuais com
determinadas normas e valores, onde existe o sentimento de pertença e trabalham
para uma finalidade comum, a narrativa e o objetivo do jogo, capaz de imergir o
jogador. Os videojogos apresentam um mundo vasto de possibilidades de interação
e criação capaz de desencadear comportamentos, dependendo das escolhas do jogador. Neste artigo debruçámo-nos especialmente sobre o comportamento dos jovens
utilizadores, tendo em conta que se encontram em fase de aprendizagem e desenvolvimento da personalidade.

2

Discurso de Ódio nos Videojogos

A expressão verbal de blasfémias e obscenidades é muitas vezes tolerada como reação
comum em momentos de raiva e frustração sugeridos pela competitividade presente
nos jogos e grupos associados, com os quais o jogador se identifica. Durante os jogos é
comum a interação em chats. Os diálogos divergem entre elogios ao desempenho e comentários negativos e irónicos quanto à prestação no jogo, insultos pessoais com base
na orientação sexual ou etnia, situações de assédio e ataque a minorias. O anonimato
e a ausência de consequências podem favorecer o recurso ao discurso de ódio, caracterizado pela demonstração de poder ou expressão de frustração perante derrotas. Este
tipo de comportamento pode revelar-se prejudicial ao bem-estar físico e psicológico,
assim como à autoestima dos agressores e das vítimas (Breuer, 2017).
A equipa do Projeto “Play Your Role” aplicou 572 questionários6 a jovens e adolescentes entre os 12 e os 20 anos, em três países europeus (Portugal, Itália e Lituânia)
com o objetivo de analisar a perceção dos jovens sobre o discurso de ódio nos

6 Para este estudo, foram selecionados estudantes de ambos os sexos, residentes em Portugal, Itália e
Lituânia. A amostra teve por base 572 indivíduos, 246 do sexo feminino e 291 do sexo masculino, divididos
entre Itália (195), Lituânia (228) e Portugal (149). A idade dos entrevistados variou entre os onze e os vinte
anos, com predomínio de indivíduos com 12 anos. No total dos inquiridos, 9,3% (n = 53) revelaram não jogar
qualquer videojogo.

194

Portugal 2020

videojogos online. Este passo da investigação foi precedido pelo estudo do estado da
arte relativamente ao discurso de ódio, que permitiu de forma mais acurada construir as questões e a escala das respostas, maioritariamente fechadas. O questionário foi aplicado por administração direta com perguntas divididas em cinco grupos.
A maioria das questões fechadas tinha uma base de escala Likert, onde os entrevistados eram convidados a especificar o seu nível de concordância ou discordância em
uma escala simétrica relativamente a um conjunto de afirmações relacionadas com
discurso de ódio online e os videojogos. A aplicação do questionário, iniciado com a
definição europeia de discurso de ódio, foi precedida por um conjunto de atividades
com o objetivo de contextualizar o problema. As questões foram divididas em cinco
grupos: no primeiro grupo, o objetivo era compreender a relação entre adolescentes
e videojogos (onde jogam, quantas horas jogas, acompanhados ou isolados no espaço físico, com ou sem supervisão de adultos, tipos de jogos, entre outros aspetos
individuais); o segundo grupo teve como objetivo compreender a perceção dos jovens
sobre o discurso de ódio em comunidades de jogos online (explorar o nível de contacto dos adolescentes com o fenómeno do discurso de ódio online); no grupo três, as
questões diziam respeito ao uso de livestream e plataformas de chat, conhecimento
e cumprimentos das políticas de utilização; o grupo quatro focou a responsabilidade
pelo crescimento desta tendência específica de discurso de ódio online, bem como
perspetivas de contenção do problema; por fim, o grupo cinco tornou possível reunir
uma perceção concreta sobre a forma como os jovens lidam com o discurso de ódio
em videojogos e comunidades online.
De acordo a análise de dados do questionário aplicado no âmbito deste projeto,
foi possível concluir que 40% dos inquiridos joga com regularidade e apenas 9% nunca jogou. Apenas 36% parecem ver os videojogos como uma forma de aprender e 57%
usam as comunidades de jogos como um espaço para fazer amigos. 58% afirmam
que não sentem raiva depois de jogar.
Sobre a perceção dos jovens sobre o discurso de ódio nas comunidades de jogos
online, 53% afirmaram estar conscientes das regras de utilização das plataformas,
nomeadamente no que diz respeito à mediação sobre o discurso de ódio. 29% nunca contactou com grupos de ódio e, embora a maioria dos entrevistados não tenha
relatado qualquer situação de discurso de ódio (66%), 45% concorda com a censura
deste tipo de discurso.
Relativamente às plataformas de livestream e de chat, mais de 40% dos inquiridos afirmam nunca ter utilizado uma plataforma de livestream, contra os 37% que
afirmam utilizar, o YouTube (53%) é o favorito. Os dados parecem revelar que 48%
dos inquiridos não usa nenhuma plataforma de chat, contra 23% que afirmam utilizar, por exemplo, o Discord, a plataforma favorita (95%). 28% nunca conversou com
estranhos durante jogos online e 46% dos inquiridos afirma que nunca encontrou
conteúdo inapropriado nas plataformas de chat.
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Quando se trata de apurar responsáveis pela proliferação do discurso de ódio, os
dados não são conclusivos: 23% dos inquiridos concorda que esse é o trabalho dos designers de jogos, 48% concorda que os jogadores podem mudar essa tendência, mas salienta-se uma propensão para não acreditar na eliminação total do discurso de ódio (39%).
Quanto à forma como os inquiridos enfrentam o discurso de ódio em videojogos
e comunidades on-line, 70% concordam que não é cool ser hater, 52% não leva a sério o discurso de ódio online e 67% nunca se sentiu afetado por ele na vida quotidiana
Os tipos mais comuns de discurso de ódio encontrados pelos inquiridos são insultos contra raça (29%), orientação sexual (20,7%) e origem nacional / étnica (19%).
No que diz respeito à sensibilização dos pais e educadores sobre a existência do
discurso de ódio, os inquiridos afirmaram que 45% dos pais nunca supervisionou as
comunidades de jogos online.
Este inquérito permitiu ainda definir as cinco tendências de jogos mais populares entre os inquiridos: Fortnite (16%), FIFA (14%), Minecraft (14%), GTA (8%) e Brawl
Stars (7%), que são também os jogos onde os inquiridos confessam encontrar mais
expressões de ódio: Fortnite (16%), CS. GO (5%), Call of Duty (2%) e Minecraft (2%).
A análise dos questionários, bem como as entrevistas que pudemos gravar com
alguns dos jovens jogadores, permitem-nos apontar algumas conclusões: o discurso de ódio nos videojogos é muitas vezes fruto das dinâmicas de interação entre
jogadores, em atividades não moderadas, como a criação de equipas, a partilha de
estratégias e os chats, que podem resultar em conflitos em tempo real. Exemplo
disso é a celebridade do YouTube PewDiePie7, recentemente multado e abandonado
por alguns patrocinadores devido a insultos antissemitas no seu canal de YouTube.
De acordo com os dados analisados, é interessante verificar que os jovens que
passam mais tempo a jogar online, mostram uma tendência maior para praticar
discurso de ódio e também para se tornarem vítimas desse mesmo discurso.
É, ainda, possível concluir que as sanções e a criminalização, como resposta ao
discurso de ódio são ações relevantes, no entanto assumem-se como uma cura parcial e provisória para um problema que precisa ser estudado e trabalhado desde as
raízes da sua dimensão cultural, apostando sobretudo na educação, na literacia e
na promoção da cidadania crítica e ativa. Aprender sobre, através e para os Direitos
Humanos é essencial na manutenção de um meio ativo de empatia e respeito pelo
outro também junto dos utilizadores da Internet.

7
PewDiePie, comediante e produtor de vídeos conhecido pelos seus vlogs e livestreams de videojogos no
Youtube.
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Conforme sublinhado no “Referencial de Educação para os Media” (2014)8, a literacia mediática, nomeadamente a literacia dos videojogos, deve ser encarada como
parte integrante da educação das crianças e dos jovens, devido à sua exposição a este
meio. Atualmente, os videojogos representam um dos média mais influentes da cultura popular: a nível europeu, 97% dos adolescentes entre os 12 e os 17 anos jogam ou
já jogaram videojogos; contando apenas com o mercado europeu de consolas, os 20
jogos mais vendidos renderam mais de 973 milhões de cópias. Em 2018, o tamanho
das comunidades de jogos atingiu novos recordes9. É também importante ressaltar
as necessidades de uma nova geração de jovens, geralmente chamados de nativos
digitais, cujas características distintivas devem ser reconhecidas para garantir resultados de aprendizagem, motivação e participação bem-sucedidas, como jogos,
simulações, apropriação, ambientes multitarefas, inteligência coletiva, redes de trabalho e competências em negociações (Jenkins, 2009; Felicia, 2009; Prensky, 2006).

3

Literacia dos Videojogos e Jogos Sérios

É importante o entendimento dos videojogos no contexto da cultura humana percebendo o seu papel como artefactos e transmissores de experiências lúdicas (Huizinga,
2015). Os videojogos podem revelar-se excelentes ferramentas educacionais, capazes
de focar e motivar as crianças e os jovens para a aprendizagem de determinada
competência com base no desenvolvimento de pensamento crítico, na cooperação,
na interação e no engajamento.
A comunidade escolar enfrenta uma nova realidade, a flexibilidade curricular.
Por um lado, assistimos à digitalização das Escolas, ao desenvolvimento de um ensino que privilegia a aprendizagem em torno de projetos e o trabalho colaborativo,
mas por outro lado percebemos que se continua a atribuir ao ensino para os exames
um peso grande, que decide, em última instância, o aceso ao ensino superior. Neste
caso, mantêm-se as dinâmicas subjacentes à rigidez do currículo e ao espartilho das
disciplinas. De acordo com a OCDE, a realidade escolar portuguesa deve adaptar-se
às necessidades dos estudantes, é necessário munir os agentes educativos de ferramentas que lhes permitam enquadrar-se no plano tecnológico. Situações como
ciberbullying e ciberracismo, associadas ao discurso de ódio, são realidades entre os
jovens com consequências nefastas no seu desenvolvimento e autoestima.

8

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/referencial_educacao_media_2014.pdf

9

https://www.pewresearch.org/internet/2008/09/16/teens-video-games-and-civics/
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Em 2020, a educação em Portugal conta com vários planos de ação nacionais
dedicados ao Cinema, à Leitura e às Artes. Neste final de ano letivo, depois da pandemia provocada pela COVID 19, com uma transferência imprevista e precipitada
do ensino presencial para o ensino a distância em todos os níveis de ensino, os
decisores educativos perceberam a urgência de lançar um plano de educação digital
que garanta a inclusão de todos os alunos e professores já no ano letivo de 2020/2021.
Compreendemos a necessidade de acompanhar esta transferência para o digital de
um programa estratégico que promova, de forma sistémica, a literacia mediática,
nomeadamente dos videojogos, nas escolas e que forneça a professores, educadores
e alunos as ferramentas necessárias para interagir com os média, sobretudo com
os jogos online, de forma consciente e crítica. Ao contrário da educação tradicional
caracterizada muitas vezes pela individualização do trabalho condicionado pelo espaço da sala de aula, nos videojogos os jogadores aprendem com a interação ativa,
com o software e com os outros jogadores (Delwiche, 2006).
Acreditamos que urge lançar as sementes de um programa, dedicado aos videojogos, que contribua para apoiar as escolas e os agentes educativos na transição para o
digital de forma plena e holística. Vemos neste projeto, “Play Your Role: Gamification
against Hate Speech”, uma semente desse programa, que juntamente com outras
iniciativas no âmbito da literacia dos média, que têm vindo a ser implementadas,
contribua para a agregação de um plano mais abrangente e sistemático para a realidade escolar portuguesa.

4

Conclusões

As potencialidades dos videojogos têm dado origem a acesas discussões, sendo diversos os autores e os estudos que exploram e investigam o tema. Os jogos digitais
foram durante muito tempo associados a efeitos negativos na saúde física e mental
dos jogadores. No entanto, estudos mais recentes mostraram que, embora os jogos
digitais possam, efetivamente, por variadas causas (vício, violência, isolamento) ter
efeitos negativos na saúde humana, sobretudo quando falamos de crianças e adolescentes, se houver bons hábitos de jogo (como, por exemplo, tempo apropriado, ambiente, moderação de jogos online, entre outros) podem ser considerados seguros e
ter um impacto positivo nos comportamentos e nas aprendizagens (Felicia, 2009). O
aparecimento dos Serious Games, com o objetivo de usar as tecnologias lúdicas para
fins educacionais, tem reforçado, o impacto positivo que os videojogos podem ter na
educação e na mudança de comportamentos.
É notável que o universo dos videojogos está em constante evolução, estão sempre a ser lançados novos jogos, que abordam novos temas, ou os mesmos temas,
mas sob outra perspetiva, e que serão rececionadas pelo público das mais diversas
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formas. Como disse Machado (2007), as consequências que cada jogo poderá trazer
são impossíveis de prever pelos criadores.
A partir da análise do estado da arte, somos capazes de reforçar que pais e educadores podem ter um papel fundamental na prevenção e consciencialização da conduta online, ensinando os jovens jogadores a lidar com situações de discurso de ódio,
promovendo a empatia, bem como um clima seguro de tolerância e inclusão.
Com a análise dos inquéritos aplicados no âmbito deste projeto foi evidente a
falta de supervisão e acompanhamento dos pais nas atividades de jogo das crianças
e jovens. Este é, também, um ponto muito importante do nosso estudo. Muitas vezes,
os videojogos são vistos com estranheza e desconfiança por pais e educadores, que
ignoram os mecanismos e ações deste universo digital. Concluímos que o conhecimento das competências on-line dos jovens pode ser importante para entender
esse mundo virtual, permitindo que pais e educadores identifiquem questões importantes e conheçam os riscos envolvidos, sendo assim capazes de preparem os
jovens para uma melhor estratégia de resiliência e prevenção, em vez de proibir
ou censurar o uso dos média contemporâneos. O caminho da literacia dos videojogos afigura-se como o melhor caminho para o empoderamento da sociedade civil e
das escolas no combate ao discurso de ódio on-line, propondo ferramentas lúdicas,
como itinerários pedagógicos baseados na cultura do videojogo, fortalecendo a cooperação e aumentando a perceção e conhecimento do público sobre o tema.
A contribuição deste projeto e o aspeto inovador estão na exploração da gamificação, enquanto espaço seguro para o diálogo, o debate e a consciencialização do
discurso de ódio, a partir de uma das práticas quotidianas preferidas dos jovens. O
projeto propõe aprender a combater o discurso de ódio online, começando a explorar os videojogos a favor da causa, transformando um grupo de estranhos numa
comunidade colaborativa. Por esse motivo, o projeto propõe “mexer criativamente
com a tecnologia”, envolvendo jovens designers de jogos, promovendo a divulgação
de conteúdo produzido pela indústria de videojogos mais inovadora, lançando as
bases para um maior envolvimento da indústria de videojogos. A abordagem lúdica
do projeto, por exemplo, na forma de jogos urbanos, também é uma ferramenta poderosa e inovadora para criar estratégias de consciencialização na disseminação dos
resultados do projeto, que incluem a cidadania como um todo.
Esta primeira fase, estudo do estado da arte e trabalho de campo, foi a primeira
de quatro passos inter-relacionados a implementar na ação contra o discurso de ódio
on-line. Segue-se a investigação junto das comunidades de videojogos, para identificar
os desafios e as possíveis soluções, a criação de novos itinerários pedagógicos para
os educadores, envolvidos na contenção do discurso de ódio, a criação de recursos
para promover o jogo como uma poderosa ferramenta lúdica, promovendo, ao mesmo
tempo, mudanças importantes na perceção dos videojogos no contexto educacional.
Finalmente, o projeto prevê a organização de um hackathon de nível europeu, onde
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designers e educadores de jogos trabalharão juntos na criação de videojogos com propósitos educativos e a implementação de uma plataforma on-line para fornecer novas
ferramentas e organizar eventos de divulgação na área de atuação do projeto.
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Movimentos Cívicos de Âmbito Municipal: O Papel
das Redes Sociais no Engajamento dos Cidadãos
Lucinda Caetano1, José Luís Crespo2, Rodrigo Cury Paraízo3

Resumo. O presente estudo analisou o papel das redes sociais digitais, em especial o
Facebook, como pilar estruturante na prática dos movimentos cívicos, usando como
caso de estudo um movimento cívico em ação no Algarve. Este trabalho integra-se
na investigação-ação de doutoramento referente a Metodologias de capacitação cidadã para políticas territoriais mais inclusivas e sustentáveis. A divulgação deste
trabalho tem como propósito analisar que o novo ecossistema informacional, sendo
potenciador de relações de poder assimétrico, pode também ser utilizado para conferir algum equilíbrio na governança. A hipótese assenta que as redes sociais são ferramentas fundamentais na partilha de ideias, cocriação de pareceres técnicos e na
mobilização da sociedade civil; e que a inclusão digital implica, em si mesmo, uma
estratégia de contrapoder. A metodologia aplicada ao movimento cívico baseou-se
na adaptação da teoria de Escolano Benito relativa à cultura da Escola, referente à
atuação nas três esferas de poder. Por sua vez os métodos utilizados para o estudo
da influência da rede social na participação pública, basearam-se na análise comparativa de dois momentos temporais relativos à participação pública da Avaliação de
Impacto ambiental do mesmo projeto, abarcando a mensuração qualitativa e quantitativa, com base em vários fatores. Os resultados demonstraram a eficácia das
redes sociais para comunicar/ traduzir a linguagem técnica/ sensibilizar/ e engajar
a sociedade civil nos processos territoriais, tanto em contextos informais reivindicativos, quanto através dos canais convencionais. Como contributo para o futuro, os
resultados do presente estudo apontam para o recurso a outras redes sociais, por
forma a alargar o espectro social e etário da sociedade civil participativa.
Palavras-chave: Redes sociais, cidadania, movimentos cívicos, governança territorial, Algarve.
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Introdução

No âmbito das ações planeadas através do movimento cívico «A Última Janela para
o Mar», em Portimão, - no arco temporal de fevereiro de 2019 a junho de 2020 -, inseridas na investigação-ação de doutoramento que objetivou o desenvolvimento de
«Metodologias de capacitação cidadã para políticas territoriais mais inclusivas e sustentáveis», delineou-se a metodologia de atuação, com o recurso a ferramentas digitais, em especial as redes sociais, como importantes para a concretização do objetivo
de fomento da participação pública, nos canais convencionais, através do engajamento da sociedade civil. Ainda que reconhecendo que as redes sociais antecedem as
suas contrapartes digitais, importantes para a organização social e difusão de ideias
e comportamentos, neste artigo analisaremos apenas as redes sociais articuladas a
partir das tecnologias de informação e comunicação de base digital (TICs).
Apesar do uso cada vez mais recorrente das tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) nas estratégias de marketing eleitoral, muitas vezes baseadas na desinformação, big data e redes sociais, com recurso ao uso de algoritmos – incluindo bots
(algoritmos automatizados para se confundirem com o discurso humano) – [1], considera-se que os resultados apontam para o facto das redes sociais - quando utilizadas
por agentes intermédios de governança - podem servir, também, para o equilíbrio de
poder entre a Administração e a sociedade civil, em especial se associados à Academia.
Nesse sentido, a divulgação deste trabalho, baseado em experiências nos contextos
territoriais, pretende demonstrar que o novo ecossistema informacional - potenciador
de relações de poder assimétrico propiciado pelo uso indiscriminado das redes sociais
- pode, também, ser utilizado como contrapoder pelos movimentos cívicos.

1.1. Tecnologias digitais e participação pública
As políticas públicas portuguesas refletem o compromisso do governo português de
equipar a administração pública com ferramentas de tecnologias da informação e
da comunicação (TIC), com o objetivo de prestar melhores serviços públicos e aumentar a transparência e a responsabilização na gestão pública.
No que se refere às plataformas digitais na ótica do cidadão-utilizador, usando o Algarve como caso de estudo, da consulta aos sites dos dezasseis Municípios,
conforme sub-investigação realizada [2], verificou-se que para além do conteúdo
informativo e publicitário são disponibilizadas algumas ferramentas digitais extra.
No entanto, ainda que a maioria dos Municípios contenham Portais próprios para
os cidadãos, o conteúdo está na generalidade vinculado à informação, sendo um
número reduzido (cerca de um quarto) de Municípios onde há efetiva possibilidade
de participação, seja como consumidores, através da reportagem de anomalias no
espaço público, seja como cidadãos dando ideias que vincularão a Administração
Pública, como é o caso dos Orçamentos Participativos.
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Os novos meios de comunicação, em especial a internet, apresentam recursos
que facilitam a atuação das redes cívicas – sejam movimentos ou associações/
Organizações Não Governamentais (ONG’s) - e potenciam a abertura e a participação
democrática.
De acordo com Maia [3], os diferentes padrões de interação que os atores coletivos
cívicos estabelecem, via internet, com outros agentes da sociedade, para gerar efeitos potencialmente democráticos, como: a interpretação de interesses e construção
de identidade coletiva; a constituição de esfera pública; o ativismo político, embates
institucionais e partilha de poder; e a supervisão e processos de prestação de contas.
Portela [4, p. 40] ao analisar as novas formas de participação e mobilização cívica
nas redes sociais refere que as redes sociais digitais constituem-se como um “meio
com características simultaneamente locais e globais, que aumentam o alcance das
ações coletivas, através da propagação da informação a grande velocidade, a custo
reduzido e por múltiplos dispositivos.”.
Nesse sentido, permite a disseminação da identidade dos movimentos sociais e a
consequente adesão de membros, potenciando a organização descentralizada, com
hierarquia horizontal, bem como, facilitando a construção das redes de movimentos
sociais. Portela, salienta, ainda, que as ações as redes sociais, “por vezes desestabilizam instituições que seria importante manter, mas também com frequência desestabilizam outras que podem significar compromissos de esperança para uma vida
social mais equitativa.” [4, p. 27].
Desde o surgimento da internet em 1969 até à primeira rede social – SixDegrees
(1997-2001) – passando por outras subsequentes: Classmates 1995); LunarStorm
(2000); Friendster (2002); MySpace (2003); Hi5 (2003); Orkut (2004); Mix.com (notícias); Hyves (2004); Bebo (2005); chega-se às redes sociais mais utilizadas no momento, em Portugal, nomeadamente: Linkedin (2002); Skype (2003); Facebook (2004);
Youtube (2005); Twitter (2006); Tumblr (2007); WhatsApp (2009); Instagram (2010);
Pinterest (2010); Snapchat (2011).
Relativamente ao Facebook, enquanto rede social entre as mais conhecidas, contando em 2019 com 2,32 bilhões de utilizadores em todo o mundo [1], Portela [4, p.
27] salienta que “Sendo uma forma de comunicação fundamentalmente nova, o
Facebook também produz efeitos interpessoais e sociais fundamentalmente novos.
O efeito Facebook acontece quando a rede social põe as pessoas em contato umas
com as outras, às vezes de forma inesperada, em torno de algo que tenham em comum: uma experiência, um interesse, um problema ou uma causa. Isso pode acontecer em pequena ou grande escala.”.

1.2. Movimentos Cívicos e engajamento da sociedade civil
Os percursos históricos das organizações civis e dos movimentos sociais em Portugal
revelam muito sobre a génese e transformação da sociedade civil, em especial “as
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múltiplas formas que a solidariedade foi assumindo, de forma individual e coletiva,
o que esteve na base dos impulsos que conheceram, do controlo a que estiveram submetidas e das restrições que lhes foram impostas” [5, p. 15], bem como das relações
entre os atores sociais e subsequente surgimento e evolução das associações civis e
movimentos sociais e políticos.
Os movimentos populares [6, pp. 131-2] distinguem-se em três tipologias distintas – explosões sociais; mobilizações sociais; e movimentos sociais – onde: “as explosões sociais reunindo diversos setores da sociedade civil podem gerar crises de
governabilidade, mas contém um baixo nível de organização e não é ideológico; as
mobilizações sociais assemelham-se às explosões sociais, mas possuem organização, objetivos precisos e uma ideologia de base; e os movimentos sociais ainda que
surjam de uma conjuntura específica não se esgotam nela, mantendo-se no tempo
e acumulando energia à medida que as suas atuações vão acontecendo.”.
Relativamente aos movimentos sociais, em Portugal, considera-se ser de acrescentar que a principal diferença entre estes e as explosões e mobilizações sociais é
o facto de atuarem, também, e principalmente, nos canais convencionais da democracia representativa.
Da revisão da literatura em articulação com as ações no território acredita-se que
uma definição atual para movimento cívico seria «uma rede de interações formais
e/ ou informais entre indivíduos, grupos e/ou organizações que, sustentadas, em
conflito, de natureza reivindicativa ou propositiva, enfrentam autoridades políticas,
elites e oponentes, nos canais convencionais ou não convencionais - e partilham
uma identidade coletiva – exigindo publicamente mudanças nas políticas públicas e
no exercício da governação, em prol do bem comum».
Saliente-se que a utilização da denominação de movimento «cívico» ao invés
de social, popular ou político, tem como base a definição de cidadania de Teresa
Hoskyns [7], onde o foco de ação é político/ administrativo, mas também territorial.
Para a definição das características dos movimentos cívicos, com recurso à revisão literária em confronto com os dados recolhidos no terreno, onde os autores
participaram, na análise dos movimentos considera-se fundamental a análise dos
seguintes fatores - natureza, ideologia, composição, prazo temporal, organização e
estratégia/ metodologia de ação.

DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

2

205

Metodologia, Hipótese de Investigação e Caso de
Estudo

2.1. Caso de Estudo
O Caso de Estudo é a utilização do Facebook no movimento cívico «A Última Janela
para o Mar» situado em Portimão.
Portimão é um município ribeirinho, com um território de 182,06 km2 e uma população de 55. 614 habitantes, com uma densidade populacional de 305,5 hab/ Km2,
conforme os censos de 2011, encontrando-se na média dos dezasseis Municípios algarvios de média/ baixa dimensão, com uma densidade populacional que varia entre o máximo de 346 hab/Km2 (Olhão) e o mínimo de 5 hab/Km2 (Alcoutim).
Importa referir que o Algarve com uma superfície aproximada de 5 mil Km2 e
451 mil habitantes (Censos 2011), representando cerca de 4,4 % da população portuguesa e 5,4 % do território nacional, pela sua localização mediterrânea e pela ocupação islâmica durante quatro séculos, possui uma forte influência árabe, sendo um
território do ponto de vista físico, humano e cultural bastante peculiar no cenário
português.
O modelo económico baseado na monocultura do turismo de sol e praia acentuou
a dicotomia litoral/ interior e favoreceu o desenvolvimento da indústria da construção civil, que cresceu sem regras, provocando a descaracterização de grande parte
dos centros antigos das cidades e da zona costeira, especialmente das cidades ribeirinhas, mais apetecíveis para a especulação imobiliária. Este modelo já identificado
como esgotado, em 2007, aquando da revisão do Plano Regional de Ordenamento do
Território do Algarve (PROTAL), devido à sazonalidade e à constituição de um mercado de trabalho precário e pouco exigente na qualificação dos profissionais, veio
revelar a sua fragilidade na pandemia de 2020, com hotéis fechados, desemprego e
funcionários com salários em atraso.
Em termos territoriais verificam-se duas problemáticas associadas. Por um lado,
em Portugal em geral, e no Algarve em particular, vive-se o paradoxo de Estratégias
territoriais nacionais e consequentes regimes jurídicos inovadores e «comprometidos» com o contexto atual, estando a ser operacionalizadas a nível local através
de planos obsoletos e que, na generalidade, se constituem como verdadeiros atentados ambientais. Relembre-se que os 14 Planos Diretores Municipais (PDM), dos 16
Municípios existentes, são de 1994/1995. Em 2007/2008 foram aprovados 19 Planos
de Urbanização e 23 Planos de Pormenor (baseando-se no regime de exceção configurado na RCM n.º 188/2007, de 28 de dezembro), que não cumprem o PROT-Algarve,
mantendo-se a destruição do sistema litoral.
Por outro, a participação pública nos processos territoriais é bastante baixa, devido
a vários fatores [8], nomeadamente: falta de tradição participativa; individualismo,
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ou seja, falta de responsabilização com a materialização das políticas territoriais
municipais; sensação de que a opinião do cidadão não é tida em conta; medo de
retaliação por parte dos dirigentes políticos e técnicos; linguagem técnica hermética; desconfiança relativamente aos representantes políticos; e desinteresse pelas
questões políticas.
Nesse contexto a atuação de movimentos cívicos organizados são importantes
para a capacitação cidadã e o aumento da massa crítica local.
Movimento Cívico em estudo
O movimento cívico «A Última Janela para o Mar» está intimamente relacionado
com o território de João D’Arens, - que se situa junto à costa mas fora do aglomerado
urbano da Paria da Rocha - tendo surgido com o objetivo de se opor à ocupação desse
território, por considerar ser o último lugar em toda a costa de Portimão que ainda
mantém as características paisagísticas e ecológicas originais.
O início de movimento, em fevereiro de 2019, deve-se a um guia da natureza,
que ao ter tido conhecimento da intenção de serem construídos três hotéis, iniciou
uma campanha na sua página de Facebook, tendo atraído outros cidadãos que se
interessaram pela matéria. Posteriormente, foram sendo agregados profissionais
específicos, tais como: um advogado; uma bióloga; uma comunicadora; e um gestor
e designer.
Na sequência da constituição do grupo criou-se uma página no Facebook denominada «A Última Janela para o Mar» [9].
No momento da sua constituição, considerando os participantes, a ideologia, e
os objetivos traçados pelo grupo, o movimento caracterizava-se principalmente pela
sua natureza reivindicativa, com uma ideologia no sentido de opor-se à destruição
ambiental, mas também exigindo informação dos organismos públicos e promovendo a cidadania ativa. A composição integra cidadãos locais e técnicos especialistas, com uma organização descentralizada. Relativamente ao prazo temporal, o
movimento ainda em ação tem atuado em várias causas, nomeadamente: o João
D’Arens, a Quinta da Rocha e a Casa Compostela.
Noutras palavras, apesar do movimento cívico ter-se organizado para reagir a
projetos de intervenção territorial, portanto, com génese maioritariamente reativa,
a sua ação tem se pautado por uma atuação processual, incidindo nas três esferas
SOCIEDADE CIVIL, POLÍTICA e TÉCNICA.
Recorrendo-se a Gorczevski e Martin [6, p. 131], importa salientar que há diferenças entre «mobilizações sociais» e «movimentos sociais». Os episódios de protestos
pontuais, de reivindicações efêmeras, mesmo intensos, não se caracterizam como
movimentos sociais, devido à ausência de conexões pessoais ou organizativas que
garantam uma mínima continuidade no tempo.
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2.2. Hipótese de Investigação
A hipótese de investigação é a de que as redes sociais são ferramentas fundamentais na partilha de ideias, cocriação de pareceres técnicos e na mobilização da
sociedade civil, no âmbito dos processos territoriais; e a inclusão digital implica, em
si mesmo, uma estratégia de contrapoder.

2.3. Metodologia de Investigação
A Metodologia geral da investigação com cariz intervencionista, de base qualitativa,
teve como objetivo intervir diretamente no movimento cívico, através da participação ativa de um dos investigadores, propiciando a construção da estratégia em
parceria com os demais membros do grupo nuclear. O Facebook foi o instrumento
de trabalho selecionado para a comunicação e sensibilização da comunidade, cujos
métodos basearam-se na análise comparativa em termos quantitativos e qualitativos de dois momentos distintos - relativos à consulta pública do mesmo processo
- com o espaço de um ano entre eles.
Metodologia utilizada no movimento cívico
A metodologia adotada na intervenção cívica do movimento cívico incidiu nas três
esferas de poder - sociedade, academia e poder político -, numa adaptação da metodologia de Escolano Benito para a sistematização da «cultura da Escola», que segundo o autor deveria entrecruzar três âmbitos de análise – a cultura empírica; a cultura
académica; e a cultura política. A adaptação tem por base a análise dos movimentos
sociais, especificamente em relação à produção e difusão de informação e conhecimento, relacionando-se às possibilidades de ação política.
Segundo Benito [10, p. 134-6] a cultura empírica da «Escola» “constituída pelas
práticas que os professores inventaram e difundiram no exercício da sua profissão
e que configuram a memória corporativa” (T. A.), equivale à esfera da sociedade civil,
pois como afirma Escolano Benito: “Esta cultura-memória constitui também a base
do hábito e das identidades” (T. A.).
A cultura académica da «Escola» “configurada em torno do conhecimento que moldou o conhecimento especializado” (T. A.), dá o suporte científico às questões em debate.
A cultura política da «Escola», conforme Benito, “elaborada em simultâneo com
a construção dos discursos (textos representação) e normas (linguagem político-administrativo)”, equivale no caso dos movimentos cívicos à esfera jurídico/ política/
administrativa - ou aos canais convencionais - onde os movimentos devem intervir
para alcançar os resultados pretendidos. Os canais convencionais definem-se como
os mecanismos que o sistema político-jurídico português prevê para a participação
dos cidadãos, seja nos fóruns democráticos - reuniões do Executivo e do Legislativo
-, seja nos momentos de consulta ou discussão pública previstos nos instrumentos
de gestão territorial, tanto no âmbito de Planos Urbanísticos, quanto na Avaliação de
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Impacte Ambiental. Outra possibilidade de participação dos cidadãos é a denúncia aos
tribunais, seja por denúncia direta ao Ministério Público, seja através de ação popular.
A cultura empírica corresponderia à razão prática expressa nos registos identitários e no discurso da sociedade civil. A cultura académica obedeceria aos regimes de
produção do discurso, objetivando-se a fundamentação científica. A cultura política
seria construída através da utilização dos canais convencionais e do recurso aos
instrumentos previstos no sistema jurídico/ político/ administrativo vigente.
Considerando os movimentos sociais nas suas relações ao nível municipal, relativamente à difusão de conhecimento e articulação de ações, analisando cada esfera isoladamente ter-se-ia: Política/ jurídica, com ações de Transparência, Prestação
de contas e Participação ativa (tanto na vertente reivindicativa quanto propositiva, como petições, propostas, entre outros); Comunicacional, com atividades de
Comunicação social, Redes sociais e Presencial; e Científica, por meio de Equipas
multidisciplinares, da Tradução técnica e da Academia. De clarificar que a utilização
do termo «movimento cívico» implica movimento social que procuram exercer cidadania ativa nos canais convencionais.
Metodologia utilizada na análise da rede social Facebook para o movimento cívico em estudo
O movimento cívico «A Última Janela para o Mar» operou em diversos processos
territoriais. Para uma análise mais situada e eficaz realizou-se uma comparação
da atuação do movimento, e em especial do uso da rede social, nos dois momentos distintos e sequenciais num único processo - Consulta Pública da Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) do projeto de loteamento para a construção de 3 hotéis no
João D’Arens -, enquadrado num Plano de Urbanização de 2008, que só se mantém
eficaz devido ao regime de exceção da sua génese.
Esteve em consulta pública pela primeira vez no período de 04 de fevereiro a 15
de março de 2019, tendo obtido a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável, cujos fundamentos, entre outros, referem: “Dado o enquadramento natural em
presença e a singularidade e fragilidade da frente costeira (…) a gestão da paisagem
neste setor do território litoral implica a necessidade de proteção da sua matriz estruturante e da sua identidade” [11].
Após a reformulação do projeto voltou a estar em consulta pública de 07 de maio
a 19 de junho de 2020.
Nos dois momentos temporais o movimento cívico teve um papel importante
na mobilização da sociedade civil, da academia e do poder político, tendo o recurso
à página do Facebook sido preponderante, em especial na segunda Consulta Pública
coincidente com a pandemia do COVID-19.
A página de Facebook do movimento «A Última Janela para o Mar» aberta ao
pública, sujeita à aprovação dos Administradores, onde todos os membros têm a
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possibilidade de comentar e partilhar, mas cujas publicações só poderão ser feitas pelos Administradores. Na primeira Consulta Pública existiam apenas três
Administradores, sendo um deles um perfil público – João D’Arens. Na segunda
Consulta Pública todo o grupo nuclear composto basicamente por dez pessoas passou a exercer a função de administrador.
Os métodos utilizados para o estudo da influência da rede social na participação
pública, basearam-se na análise comparativa dos dois momentos temporais, tanto
qualitativa, quanto quantitativa, com base em vários fatores, tais como: caracterização dos membros aderentes à página de Facebook (género, idade e local de origem);
engajamento da população no tema em debate (medido pela entrada de novos membros na página do Movimento), bem como, pelas de reações, comentários e partilhas
(mensurados na globalidade em termos percentuais, para um período similar); e
a participação pública nos canais convencionais medida em termos quantitativos,
nos vários canais disponibilizados para esta situação específica – site Participa.pt-;
email para a Entidade coordenadora do processo – CCDR-Algarve -; e subscrição da
Informação Técnica redigida pela equipa técnica do Movimento.
As publicações, seguindo o plano de comunicação prévio procuravam o engajamento interno e externo, cujos objetivos eram COMUNICAR com todos os atores;
TRADUZIR a linguagem técnica para o cidadão comum; SENSIBILIZAR os políticos, a
Academia e a sociedade civil e ENGAJAR A SOCIEDADE CIVIL. A intervenção ocorria
nas três esferas - POLÍTICO/ JURÍDICO, CIENTÍFICA, e SOCIEDADE CIVIL – no âmbito da
comunicação e da sensibilização.

3

Percurso, caracterização e resultados da
investigação

Fixado o objetivo – Participação pública em massa e fundamentada - no âmbito
das duas Consultas Públicas, no âmbito da AIA do Loteamento da UP3 de Hotelaria
Tradicional de Portimão, definiram-se as três linhas de ação mais imediatas do
Plano de Comunicação - Mobilizar a população; Atrair para a causa os partidos políticos da oposição; Sensibilizar o poder político – estando a utilização do Facebook
inserida nessa premissa.
As publicações possuíam funções diferenciadas, mais especificamente:
Informação sobre as ações a levar a efeito e agenciamento da participação; cópia
das Notas de Imprensa, remetidas para a Comunicação Social, com atualização
dos procedimentos em curso e das razões da oposição ao projeto; Notas explicativas das questões técnicas e jurídicas (tradução da linguagem técnica); informações
sobre o percurso, objetivos e resultados esperados; partilha dos documentos elaborados pelos técnicos do Grupo e das diligências e denúncias realizadas (devido a
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incumprimentos procedimentais e processuais, por parte da Administração Pública);
Fóruns de discussão; capacitação para a participação pública, no âmbito da Consulta
pública nos canais de participação disponíveis. A publicação temática seguia o próprio procedimento em curso sendo disponibilizada consoante as necessidades para
alcançar os objetivos preconizados.
Em termos de intensidade no primeiro período da Consulta Pública foram feitas
publicações praticamente todos os dias, exceto em 5 dias, cuja «moda» enquadra-se
entre 1 e 4 publicações por dia.
Por sua vez no segundo período as publicações passaram a ser mais espaçadas
no tempo, com 18 dias sem qualquer publicação, cuja moda baseou-se entre 1 e 2
publicações por dia.

Fig.1 Gráficos com a frequência e Intensidade das publicações nos dois períodos de Consulta
Pública.

3.1. Caracterização dos membros aderentes à página de Facebook
Analisando a procedência dos membros, verificou-se ser ampla, integrando pessoas
do território nacional, europeu e inclusive da África e da América do Sul, ainda que
a preponderância seja de Portimão, atingindo em junho de 2020, cerca de 2.250 cidadãos, conforme Fig. 2.

Fig.2 Tabela com o quantitativo e a procedência dos membros do grupo «A Última Janela para
o Mar», retirado da página do Facebook.
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Relativamente ao género e à faixa etária, verifica-se que de 31 de maio a 26 de
junho de 2020 prevaleciam as mulheres com idade entre 35 e 54 anos (Fig. 3).
Estes dados corroboram a premissa de que o movimento cívico conseguiu uma
grande visibilidade e atraiu setores da sociedade civil ativos profissionalmente e
com responsabilidades familiares, constituindo-se como um verdadeiro capacitador
de cidadania ativa, tendo a rede social um papel relevante nessa amplitude.

Fig.3 Gráfico com o género e a idade dos membros entrados a partir de 31 de maio a 27 de
junho de 2020.

3.2. Engajamento da população no tema em debate
Analisando os parâmetros descritos na Tabela 1 verifica-se que para um período similar (cerca de 2 meses) houve um acréscimo considerável de engajamento da população relativamente ao tema em debate.
O número de membros cresceu 180%; e apesar ter sido reduzido o montante de
publicações em 64%, as reações, os comentários e as partilhas aumentaram
substancialmente.
Tabela 1 Análise comparativa da atividade no Facebook nos dois períodos de consulta

Data

N.º de
Membros

N.º de
N.º de
Publicações Reações

N.º de
Comentários

N.º de
Partilhas

1.º
período

20/02 a
12/04 de
2019

1.500

175

8.453

536

2.886

2.º
período

09/05 a
21/06 de
2020

4.200

63

3.661

667

1.617
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3.3. Participação pública nos canais convencionais
Os canais convencionais, ou previstos na legislação, para a participação no âmbito
da Consulta Pública, nos termos da AIA eram o website Participa.pt [23] e o Email para
a Entidade Coordenadora, neste caso a CCDR-Algarve.
O movimento cívico acrescentou outras formas de participação, através de «abaixo assinado» a anexar à Informação Técnica produzida pelo grupo coordenador (e
disponibilizada na página de Facebook) e no primeiro período (2019) disponibilizou
uma plataforma denominada «anossavoz» que permitia o envio direto para o email
da CCDR-Algarve, com um texto pré-pronto, bastando ao cidadão colocar os dados
pessoais e remeter.
No período da 1.ª Consulta o movimento cívico colocou todos os dispositivos em
ação. Para a recolha de assinaturas marcou-se um dia para o efeito, tendo-se distribuído folhas para serem assinadas, em vários estabelecimentos comerciais aderentes à causa, tendo-se totalizado em cerca de 2.000 participações; incluindo as 150
participações no website «Participa.pt», representando naquela ocasião um máximo
a nível nacional.
No período da 2.ª Consulta – ocorrida durante a pandemia do COVID-19 – marcou-se um dia para a recolha, com todas as medidas de proteção previstas, não se tendo
conseguido distribuir folhas em quantidade considerável nos estabelecimentos comerciais (estando alguns fechados ou com pouco movimento). Relativamente à plataforma «anossavoz» não foi utilizada porque havia sido descontinuada. Apostou-se
na sensibilização dos cidadãos para participarem no site «Participa.pt» e fazerem
download, bem como, imprimindo as folhas contantes na página do Facebook para
recolha de assinaturas e posterior entrega em dois pontos de recolha. A campanha
de sensibilização resultou, tornando-se os cidadãos verdadeiros agentes de mudança, obtendo-se cerca de 3.000 participações, incluindo as 524 no website «Participa.
pt», tendo ultrapassado mais de metade das participações do Aeroporto de Montijo,
apesar do João de Arens não ter a mesma projeção a nível nacional.

3.4. Discussão dos resultados
O município de Portimão possui um universo de 48.497 eleitores inscritos (2017),
numa população de 55.661 indivíduos (Censo 2011). Desses eleitores inscritos votam
normalmente cerca de 19 mil indivíduos, observando-se taxas de abstenção acima
da média portuguesa, nomeadamente 70% em 2017 e 58% em 2013.
A amostra populacional constituída pelos membros da página «A Última Janela
para o Mar» de 4.200 indivíduos representa 22 % dos eleitores inscritos.
Desses membros - considerando o número de participações realizadas – pressupõe-se que foram mobilizados cerca de 2 mil indivíduos em 2019 e 3 mil em 2020, ou
seja, 48% e 71% dos integrantes da página do Facebook, respetivamente.
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Com base nos gráficos criados pela plataforma Facebook verificou-se que a amostra é constituída por segmentos da população ativa, com preponderância de mulheres (57%) e dentro da faixa etária de 45 a 54 anos.
Em termos territoriais o movimento conquistou um lugar no cenário internacional, mas mantendo um cariz maioritariamente português (3.832), estando metade
dos indivíduos sediados em Portimão.
A análise comparativa da performance da utilização da página entre 2019 e 2020,
revela que o objetivo pretendido de participação massiva na consulta pública do processo territorial foi atingido, porque obteve um acréscimo de participação cívica de 2
mil (2019) para 3 mil (2020). Observou-se, também, os seguintes indicadores:
- Houve um aumento de membros na página passando de 1500 para 4200, perfazendo um crescimento de 180%;
- O número de publicações foi reduzido em 64%, no entanto, o feedback foi maior:
número de reações passaram de uma média de 48 para 58 por publicação; o número
de comentários foram da média de 2,7 para 10 por publicação; e as partilhas subiram
de uma média de 16 para 26 por publicação.

4

Conclusões

O que os resultados indicam, com base na experiência cívica realizada no âmbito do
movimento cívico, é que a MENSAGEM proferida pelos movimentos cívicos e a «fragmentação» do discurso do poder só poderá ocorrer «em grande escala» nas redes
sociais, ainda que tenha necessariamente de estar associado a uma metodologia de
ação previamente delineada e abarcando as três esferas de atuação.
Apesar de considerar-se que faltou a abrangência necessária a micro-segmentos
da sociedade civil, através do recurso a outras redes sociais com públicos específicos,
como por exemplo, o Instagram para os mais jovens e o Twitter utilizado por um
grupo específico do espectro social português.
Contudo, percecionou-se que a difusão do conhecimento sobre mecanismos de
participação pública existentes, no quadro legislativo e democrático português, ou
seja, a divulgação da informação, com devida «tradução técnica» dos canais convencionais existentes são fundamentais para a cidadania ativa, não apenas por permitir a participação mais efetiva e consequente, mas também porque os resultados
funcionam como reforço anímico na participação cívica.
No âmbito dos movimentos cívicos os canais convencionais de participação pública disponíveis no sistema jurídico português foram praticamente todos utilizados,
tendo as redes sociais desempenhado um papel fulcral no engajamento da sociedade civil e consequente participação ativa. Os novos meios de comunicação, em especial a internet, apresentam recursos que facilitam a atuação das redes cívicas, no
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sentido de propiciarem a «saída» do ambiente virtual, passando a atuar no «mundo
real», em especial em cidades de média dimensão, onde os intervenientes possuem
laços sociais, potenciando a abertura e participação democrática.
A investigação permitiu corroborar a hipótese de investigação - as redes sociais
são ferramentas fundamentais na partilha de ideias, cocriação de pareceres técnicos e na mobilização da sociedade civil - no âmbito dos processos territoriais; e que
a inclusão digital implica, em si mesmo, uma estratégia de contrapoder.
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Design Participativo – desenhar com crianças
para a prática de uma alimentação saudável
Carla Cadete1

Resumo. Este artigo aborda a importância do Design Participativo no processo de
design e na inclusão de crianças, com idades compreendidas entre os 4 e os 5 anos,
no projeto “O design de jogos como meio de prevenção da obesidade infantil”. Os designers podem beneficiar significativamente e aprender com a inclusão de crianças
em sessões de design cooperativo. O design participativo com as crianças pode gerar
ideias que de outra forma seriam difíceis de atingir apenas por meio da participação
dos adultos. O Co-design é uma abordagem do design que tenta envolver ativamente
todas as partes interessadas no processo de design, a fim de ajudar a garantir que
o produto final responda da melhor forma às necessidades e ao problema inicial. A
sua participação pode contribuir com decisões, ou descobrir limitações.
Palavras-chave: Design participativo, Co-design, Co-criação, desenhar com crianças,
alimentação saudável.
Abstract. This article addresses the importance of Participatory Design in the design
process and in the inclusion of children, aged between 4 and 5 years, in the project “Game design as a means of preventing childhood obesity”. Designers can benefit significantly and learn from including children in cooperative design sessions.
Participatory design with children can generate ideas that would otherwise be difficult to achieve only through the participation of adults. Co-design is an approach to
design that tries to actively involve all stakeholders in the design process in order to
help ensure that the final product responds best to the target audience’s needs and
the project’s initial issue. The children’s participation can contribute to decisions, or
discover certain limitations.
Keywords: Co-design, Co-creation, Participatory Design, drawing with children,
healthy eating.
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Introdução

“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, e tem um caracter multidisciplinar, no sentido de cruzar diferentes áreas do saber – o design,
a saúde, a nutrição, o desporto e o ensino. Este projeto tem como objetivo prevenir
a obesidade infantil, aumentando a literacia para a prática de uma alimentação
saudável e do exercício físico, em crianças do pré-escolar (4 e 5 anos), através do
jogo, sendo o design o agente transformador e a disciplina mediadora. Para o efeito,
os membros da equipa de investigação propõem desenvolver um jogo para que as
crianças possam aprender de uma forma lúdica e fácil. O projeto está dividido em
diferentes fases de desenvolvimento, desde a pesquisa, à definição do conceito do
jogo, à prototipagem e à pré e pós avaliação das crianças. A fase da pesquisa de jogos
é composta por pesquisadores nas áreas do design, nutrição e desporto, para garantir que este conjunto de tarefas seja realizado com eficiência, de modo a reportar
resultados para o design do jogo. Sem o desenvolvimento bem sucedido do conteúdo,
o projeto será comprometido e a tarefa subsequente não será executada com sucesso. Em todas as fases a equipa do Hospital Pedro Hispano terá sempre um papel
preponderante como consultor. A fase do protótipo será baseada num processo interativo de design e avaliação. Os protótipos serão avaliados para testar a sua eficácia
em termos de comunicação e interação, através do feedback das crianças, tutores e
profissionais de saúde, de modo a criar uma experiência lúdica e divertida, adaptada às características físicas e cognitivas dos jogadores. As crianças (4-5 anos) terão
pré e pós-avaliação, com o objetivo de determinar o conhecimento sobre nutrição e
atividade física. Durante a intervenção no jogo, conduziremos uma avaliação para
compreender o nível de satisfação. Essas informações serão fundamentais para cruzar com os dados recolhidos na pós-avaliação.
No âmbito deste projeto, recorreu-se à metodologia participativa com um grupo
de cinco crianças do infantário João e Maria. As crianças desenharam alimentos
saudáveis e não saudáveis, com o objetivo de facilitar a compreensão da representação de cada um dos alimentos para esta faixa etária. Uma vez que, será com
base na análise dos desenhos que serão realizadas as ilustrações para o jogo. Neste
artigo apenas é abordada a 1ª sessão participativa, onde foram realizados cinco
desenhos por criança. O facto de quatro crianças terem desenhado a pizza com o
formato circular e apenas uma das crianças representar em forma de fatia, significa que, a probabilidade de virmos a ilustrar a pizza em formato circular será
elevada. A mesma análise será aplicada a cada um dos alimentos, de modo a que
as ilustrações sejam realizadas de acordo com a faixa etária, para a boa utilização
do jogo e a sua eficácia.
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Co-design ou Design Participativo

Co-design é uma designação recente para o termo Design Participativo, uma abordagem do design que tenta envolver ativamente todas as partes interessadas no
processo de design, a fim de garantir que o produto final responda da melhor forma às necessidades e ao problema inicial. Co-Design é um termo atualizado para
Design Participativo e deriva do trabalho de Elizabeth Sanders sobre design e Cocriação participativa. Sanders (Sanders & Stappers, 2008) define Co-design como
um processo que reúne a criatividade coletiva, podendo ser adaptado a diferentes
configurações no desenvolvimento de produtos. De acordo com a autora (Sanders
& Stappers, 2008) o Design Participativo não é apenas entendido como uma prática
ou uma metodologia, mas sim como uma mentalidade e atitude frente ao utilizador e à sociedade, uma vez que, para além de consultar a fonte mais importante de informação, o utilizador explora conceitos como o desenvolvimento de um
sentimento de empatia e a necessidade de imersão no contexto estudado. Sanders
(Sanders & Stappers, 2008) refere que os métodos tradicionais de design usam principalmente a pesquisa observacional, com foco no que as pessoas fazem, enquanto
a pesquisa de mercado tradicional considera principalmente o que as pessoas dizem e pensam, através de pesquisas, questionários ou entrevistas; tendo identificado modelos mentais na condução dos processos de um projeto, sendo um deles
o modelo participativo. Neste modelo mental, os designers reconhecem as pessoas
como parceiras do projeto, uma vez que, eles são os verdadeiros especialistas da
experiência. Aqui, o papel dos participantes é colaborar na criação de soluções, e
por esse motivo são vistas como co-criadores. O papel do designer é, portanto, facilitar o envolvimento das pessoas nesse processo de criação. Porém, não existe um
modelo único para realizar sessões de design com os utilizadores, mas sim, vários
métodos e atividades que podem ser executados em todas as etapas do ciclo de
vida do desenvolvimento de um projeto. Para Hansen, os designers tornaram-se
cada vez mais conscientes do valor e da experiência que um utilizador agrega ao
processo de design, e nos últimos anos as crianças foram também incluídas nessa
colaboração (Hansen, 2017, p.1). De acordo com o autor, os designers começaram a
compreender que as crianças podem ser vistas como participantes credíveis, com
conhecimentos e experiências valiosas. Ainda de acordo Hansen, com (2017) ouvir
as opiniões e sugestões criativas das crianças é benéfico para o processo de design
e a sociedade em geral e ajudará a criar resultados e experiências mais fortes para
grupos de usuários específicos. O Co-design com crianças geralmente incentiva
e desafia adultos e crianças a trabalharem juntos fora de suas próprias zonas de
conforto, permitindo que adquiram novos conhecimentos com base em experiências de aprendizado mútuas.
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Ao projetar um jogo para crianças, são elas os participantes essenciais no processo de desenvolvimento do projeto. As crianças fornecem informações importantes
devido à compreensão cognitiva e motora semelhantes ao grupo-alvo do jogo, que
difere da população adulta (Stalberg, Sandberg, Soderback e Larsson, 2016, p.150).
De acordo com Spinuzzi (2005) o Design Participativo teve origem na Escandinávia
na década de 70 e 80 do século XX. Inicialmente este movimento foi motivado por
uma ideologia marxista que pretendia promover a democracia no local de trabalho.
Essa pesquisa declaradamente política teve como objetivo formar parcerias com sindicatos que permitiriam aos trabalhadores determinar o propósito das novas tecnologias introduzidas no local de trabalho. Até aquele momento os sindicatos tinham
pouca experiência com tecnologias de computador e foram forçados a aceitar sistemas propostos pela administração, sistemas que representavam uma clivagem relativamente às formas tradicionais de trabalho dos operários, pois exerciam um controle cada vez maior sobre o trabalhador e os detalhes do trabalho (Spinuzzi, 2005,
p.164). Conforme refere Spinuzzi (2005) ao contrário da investigação convencional,
no método do Design Participativo, o objetivo é obter melhorias práticas, ou políticas
na vida dos participantes (como menos trabalho de rotina, maior autonomia, ou o
uso de ferramentas mais eficazes). A abordagem baseou-se nas próprias experiências dos trabalhadores e forneceu-lhes os recursos para poderem contribuir com
propostas para solucionar os problemas existentes (Sanders & Stappers , 2008, p.7)
No início o movimento do Design Participativo ocorreu em vários lugares em
simultâneo. No livro “Design participation: proceedings of the Design Research
Society’s conference”, editado por Nigel Cross, através de uma colectânea dos artigos
apresentados na conferência “Design Participation”, realizada pela “Design Research
Society”, em setembro de 1971, em Manchester. Os artigos surgiram de colaboradores
que ensinavam nas áreas de economia, design, arquitetura, ciência da construção,
investigação em design e engenharia mecânica. (Sanders & Stappers , 2008, p.7)
Landoni afirma que as crianças são frequentemente incluídas na fase de conceção de um processo de design, mas raramente são envolvidas noutras fases, sendo considerados principalmente utilizadores finais de um novo produto ou serviço
(Landoni, Rubegni, Nicol, & Read, 2016, p.723). Os novos métodos de Co-design procuram capacitar as crianças e permitir que elas se comuniquem de maneira mais
acessível e adaptada às suas necessidades expressivas individuais. Assim, possibilitando que eles participem do processo de maneira mais igualitária com designers
e outros adultos relevantes. A principal abordagem dessa metodologia é envolver os
utilizadores em todo, ou parte de um processo de desenvolvimento de um projeto.
Uma das vantagens do Design Participativo é a maior aceitação do produto, uma
vez que, passa a existir uma partilha da autoria e o sentimento de responsabilidade
pelos resultados. Nas últimas décadas, o design e a investigação em design aproximou-se do utilizador (Stalberg, Sandberg, Soderback e Larsson, 2016, p.150).
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Os papeis que uma criança pode desempenhar num
processo de design colaborativo

De acordo com Hansen (2007) o objetivo do Co-design com crianças é comunicar e
incentivá-las a serem parceiras, para que o processo seja benéfico e gratificante para
ambas as partes. Desde meados dos anos 90 que os investigadores desenvolveram
métodos bem-sucedidos para envolver as crianças no processo de design.
Para definir o nível de envolvimento das crianças no projeto de tecnologia,
Allison Druin (2002) definiu quatro papeis que as crianças podem assumir no processo de design colaborativo: a criança que utiliza (tecnologia existente), a criança
que testa (protótipos), a criança que é consultora e a que é parceira no processo de
design. Quando as crianças são envolvidas como utilizador (da tecnologia existente),
os projetistas observam e entrevistam as crianças para compreender o impacto da
tecnologia existente, para que os designers possam aprender com isso em projetos
futuros. Quando as crianças testam, elas testam protótipos de novos conceitos antes
de colocá-las no mercado. Como consultores, as crianças são envolvidas em vários
estágios do processo de design, compartilhando ideias e opiniões sempre que a equipa de design pensa que são valiosas. De acordo com Druin (2002) como parceiros
de design, as crianças são parceiros iguais na equipa, pois contribuem com todo o
processo de design, incluindo a tomada de decisões, muitas vezes por um longo período de tempo. Ao desenvolver projetos para crianças, as sugestões devem surgir de
atividades colaborativas entre adultos e crianças (Doorn, 2016, p.45). Druin (1999) foi
pioneiro com o conceito de crianças como parceiros de design e desenvolveu o método Cooperative Inquiry, baseado no Design Participativo e na pesquisa contextual em
que equipas de design multigeracionais trabalham em vários projetos para projetar
tecnologia para crianças (principalmente digital). Parte do método de investigação
cooperativa é a imersão em tecnologia, na qual adultos e crianças realizam tarefas,
enquanto outros adultos e crianças as observam, fazem anotações, identificam aspetos positivos e negativos das interações e sugerem melhorias. (Doorn, 2016, p.46).
Fenne Van Doorn (2016) expandiu ainda mais o papel da criança no processo de
design, introduzindo o papel de Co-investigador. Esse papel é sobreposto por dois
mundos diferentes, o do investigador e o do utilizador. Ser Co-investigador permite
que a criança recolha dados valiosos porque compartilham o mesmo contexto (de
ser criança) que os participantes de um processo de design (Hansen, 2017, p.4).
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Tabela 1 Diferentes papeis de uma criança num processo de Design Colaborativo (Adaptado
de Iversen, Smith and Dindler 2017)

4

Uma abordagem participativa com crianças (4-5
anos) do Infantário João e Maria

4.1. Método e participantes envolvidos
De acordo com Hansen, Druin concentra-se principalmente nas crianças no que diz
respeito ao design de novas tecnologias, contudo, isso deve ser adaptável ao processo
de design em geral (Hansen, 2017, p.2).
“O design de jogos como meio de prevenção da obesidade infantil” tem como objetivo prevenir a obesidade infantil, aumentando a literacia sobre a prática de uma
alimentação saudável e do exercício físico, em crianças em idade pré-escolar (4 e 5
anos), através do jogo, sendo o design o agente transformador e disciplina mediadora. No âmbito do projeto, optou-se por uma abordagem participativa experimental,
para o desenvolvimento de ilustrações a inserir nos jogos, envolvendo crianças da
faixa etária a que se destinam os referidos jogos – idade pré-escolar ( 4-5 anos). Para
o efeito, foi realizada uma sessão experimental de design participativo, no dia 18 de
junho de 2020, das 11h00 às 12h00, nas instalações do infantário João e Maria, na Rua
do Teatro, na Freguesia de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Participaram 5 crianças,
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com as idades pretendidas – a Beatriz (5 anos), o Vicente (4 anos), o Francisco (4 anos),
o Luís (4 anos) e o José (4 anos). Através de um iPad foram apresentadas ao grupo de
crianças, fotografias de alguns alimentos não saudáveis (gomas, chicletes, batatas
fritas e pizza) e alimentos saudáveis pertencentes da pirâmide dos alimentos (peixe,
fruta e legumes). As imagens dos produtos frescos foram capturadas previamente
no Mercado Municipal de Matosinhos. A todas as crianças foi pedido que desenhassem cinco alimentos, sendo que, todas desenharam com o mesmo material (canetas
de feltro, com escolha livre de cor). Cada desenho foi realizado com o tempo máximo
de 45 segundos, com o objetivo de registar em pouco tempo, a imagem mental dos
alimentos solicitados, com a seguinte ordem: peixe, maçã, cenoura, pizza e batatas
fritas. Foram utilizadas folhas brancas e canetas de feltro de bico grosso, de modo a
facilitar a fluidez do traço, permitir o contraste com a folha branca, evitar o pormenor e garantir a simplificação da forma.
Esta foi a primeira de três sessões que se pretendem desenvolver com o mesmo
grupo de crianças. Sendo que, todos os alimentos a inserir nos jogos deverão ser desenhados pelas crianças, de modo a analisar a forma e posteriormente a cor.
Tabela 2 Tabela das sessões a realizar com as cinco crianças do infantário João e Maria.
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Fig.1 e Fig.2 Sessão 1. Sala dos 4 e 5 anos do Infantário João e Maria.

4.2. Objetivo
Pretende-se compreender qual a imagem mental que crianças entre os 4 e os 5 anos
têm da forma e da cor dos alimentos, de modo a posteriormente serem desenvolvidas ilustrações para os jogos, com base nos desenhos realizados. Todos os registos
comuns entre as crianças servirão de referência no desenvolvimento de cada ilustração, quer ao nível formal, quer ao nível cromático. A título de exemplo, das cinco
crianças, quatro desenharam a pizza com o formato redondo e apenas uma representou em forma de fatia, o que significa que, a probabilidade de virmos a ilustrar a
pizza em formato circular será elevada (Figs. 18 a 22). A mesma análise será aplicada
a cada um dos alimentos, de modo a que as ilustrações sejam realizadas de acordo
com a faixa etária, para a boa utilização do jogo e a sua eficácia.

Fig.3, Fig.4 e Fig.5 Beatriz, 5 anos – Peixe, maçã e batatas fritas.

Fig.6, Fig.7 e Fig.8 Francisco, 4 anos – Peixe, maçã e batatas fritas.
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Fig.9, Fig.10 e Fig.11 Vicente, 4 anos – Peixe, batatas fritas e pizza.

Fig.12, Fig.13 e Fig.14 Luís, 4 anos – Peixe, cenoura e pizza.

Fig.15, Fig.16 e Fig.17 José, 4 anos – Peixe, maçã e cenoura.

Fig.18, Fig.19, Fig.20, Fig.21 e Fig.22 Da esquerda para a direita: Vicente, Luís, José, Beatriz e
Francisco – Pizza.

5

Conclusão

Conforme foi referido o projeto está dividido em diferentes fases de desenvolvimento, desde a pesquisa, à definição do conceito do jogo, à prototipagem e à pré e
pós avaliação das crianças (4-5 anos). A fase da pesquisa de jogos é composta por
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pesquisadores nas áreas do design, nutrição e desporto, para garantir que este conjunto de tarefas seja realizado com eficiência, de modo a reportar resultados para
o design do jogo. Sem o desenvolvimento bem sucedido do conteúdo, o projeto será
comprometido e a tarefa subsequente não será executada com sucesso. Em todas
as fases a equipa do Hospital Pedro Hispano terá sempre um papel preponderante
como consultor. A fase do protótipo será baseada num processo interativo de design
e avaliação. Os protótipos serão avaliados para testar a sua eficácia em termos de
comunicação e interação, através do feedback das crianças, tutores e profissionais
de saúde, de modo a criar uma experiência lúdica e divertida, adaptada às características físicas e cognitivas dos jogadores. As crianças terão pré e pós-avaliação, com
o objetivo de determinar o conhecimento sobre nutrição e atividade física. Durante
a intervenção no jogo, conduziremos uma avaliação para compreender o nível de
satisfação. Essas informações serão fundamentais para cruzar com os dados recolhidos na pós-avaliação.
No início da sessão foi explicado ao grupo das cinco crianças a razão de lhes
ser solicitado o desenho de alimentos, uma vez que, os seus desenhos irão auxiliar
adultos na elaboração de ilustrações para jogos dedicados a crianças da mesma faixa etária. Jogos divertidos que pretendem aumentar a literacia sobre a prática de
uma alimentação saudável. As crianças mostraram-se satisfeitas com a ideia de
poderem participar numa tarefa com adultos, contribuindo com os seus desenhos.
Conforme refere Doorn (2016) o fator motivacional é fundamental num projeto de
parceria. Se os co-pesquisadores se sentirem envolvidos, compartilham responsabilidades e veem relevância na sua tarefa, sendo isso o fator motivador.
No final das sessões, todos os desenhos serão analisados do ponto de vista formal e cromático. Para cada alimento, os registos comuns entre as crianças servirão de referência no desenvolvimento das ilustrações a inserir no jogo. Ainda que o
processo não esteja concluído, uma vez que apenas foi realizada a 1ª sessão, a experiência desenvolvida no infantário João e Maria com o grupo dos 4-5 anos, permitiu
confirmar que, incluir as crianças no processo de projetar produtos para utilizadores
da sua faixa etária, pode gerar ideias que de outra forma seriam difíceis de atingir
apenas por meio da participação dos adultos. Pelo que, devemos concluir que envolver ativamente todas as partes interessadas no processo de design, pode contribuir
para o sucesso do produto final.
A participação das crianças irá certamente contribuir com decisões, ou descobrir
limitações no desenvolvimento das ilustrações a incluir nos jogos. O facto de quatro
crianças terem desenhado a pizza com o formato circular e apenas uma das crianças representar em forma de fatia, significa que, a probabilidade de virmos a ilustrar a pizza em formato circular será elevada (Figs. 18 a 22). A mesma análise será
aplicada a cada um dos alimentos, de modo a que as ilustrações sejam realizadas de
acordo com a faixa etária, para a boa utilização do jogo e a sua eficácia.

DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

225

Outra vantagem dessa metodologia é a sua versatilidade. Conforme referido anteriormente, o desenho participativo é uma estratégia que pode ser implementada
de um modo fácil e económico (especialmente em comparação com outras estratégias visuais participativas, como fotografia e o vídeo), e pode ser usado em diversos
contextos sociais e culturais, inclusive em contextos internacionais, onde a barreira da linguagem entre o pesquisador e o participante pode parecer um obstáculo
intransponível.
No final espera-se que este projeto atinja o objetivo principal, a prática de uma
alimentação saudável e de exercício físico, reduzindo o estilo de vida sedentário na
infância, através do jogo, sendo o design o agente de mudança.
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Análise heurística do modo multijanela no Samsung Galaxy Fold
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Abstract. Multi-window modes have been analyzed since the 1980s. However, most
studies do not focus on criteria for evaluating potential usability issues of this functionality. Recent introduction of foldable screens will likely increase the use of these
modalities. The main focus of our study is finding problems in the multi-window
interface mode in Galaxy Fold GF smartphones. We analyzed the evolution of User
Experience UX and Usability of multi-windows modes between 2008 and 2019. To do
so we relied on a heuristic evaluation method to compare traditional smartphones
against the Galaxy Fold. Our categorization provides a deeper understanding of the
main usability issues affecting the latter devices.
Keywords: Multitasking; Smartphone, Galaxy Fold; Usability; Heuristic Analysis.
Resumo. O modo multi janela tem sido analisado desde 1980. No entanto, a maioria dos estudos não se concentra nos critérios para avaliar possíveis “problemas” de
usabilidade nessa funcionalidade. A recente introdução de ecrãs dobráveis provavelmente aumentará o uso destas modalidades. O foco principal do nosso estudo é
encontrar problemas na interface do modo multi janela nos smartphones Galaxy Fold
GF. Analisamos a evolução da Experiência do Utilizador UX e Usabilidade dos modos
multi-janela entre 2008 e 2019. Para isso nós abordamos um método de avaliação heurística para comparar smartphones tradicionais com o Galaxy Fold. A nossa especificação fornece uma compreensão mais profunda dos principais problemas de usabilidade que afetam os últimos dispositivos.
Palavras-chave: Multitasking; Smartphone; Galaxy Fold; Usabilidade; Análise heurística.
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Introdução

Ao longo deste artigo iremos referir frequentemente os termos “Galaxy Fold” e
“Janelas Múltiplas” com as abreviaturas GF e JM, respetivamente.
Desde 2008, novas formas de interação em dispositivos móveis que se focam
principalmente em melhorar a experiência do utilizador (UX) tem sido fundamentais para o contínuo desenvolvimento dos diferentes produtos e sistemas operativos.
Paralelamente, o desenvolvimento dos displays tem trazido novos paradigmas de
interação gestuais. Atualmente, as JM estão presentes em quase todos os dispositivos móveis que utilizam Android OS; esta funcionalidade é usada essencialmente
quando o utilizador quer operar vários aplicativos diferentes. Em 2019, após o lançamento do GF da marca Samsung, o sistema operativo Android vem criar um ponto
de rotura nesta funcionalidade com a Usabilidade e UX destes recém-chegados GF
na funcionalidade JM, desse modo poderão capacitar os mesmos através do modo
multitarefa para atingir melhor experiência multitarefa para o utilizador [1].
Estes novos artefactos poderão ser usados intercaladamente relativamente à sua
função por utilizadores através de JM. As Janelas poderão auxiliar os utilizadores,
dando a possibilidade de operar um aplicativo ou de transitar entre as diversas secções. Assim sendo, os utilizadores de dispositivos com estas funcionalidades podem
ter uma melhor navegação assistida através de janelas múltiplas [2]. As JM foram
primeiramente utilizadas em artefactos computacionais para otimizar a navegação;
com estas funcionalidades os utilizadores agora podem alternar a utilização de diversos aplicativos em diverso tipo de dispositivos.
Certos procedimentos devem ser seguidos para acomodar as diferentes janelas
no espaço disponível. Existem dois tipos de janelas relativamente aos seus atributos
físicos: as janelas divididas e as janelas sobrepostas e o utilizador pode controlar características como o tamanho e posicionamento. As janelas divididas não podem ser
sobrepostas quando estiverem agrupadas em diversas secções, se o utilizador deseja
alterar o tamanho de uma janela, esta interfere com o tamanho da outra. As janelas
sobrepostas podem ser alteradas em tamanho e posicionamento podendo também
ser sobrepostas [3]. Às JM no GF têm as mesmas formas de apresentação e interação
que remetem aos primórdios das Interfaces Gráficas de Utilizador (GUI). As janelas
sobrepostas são comumente referidas como modo “Pop-up” no GF e as janelas divididas mantém a mesma designação. Neste estudo nos focamos nas janelas divididas,
as janelas sobrepostas apenas foram estudadas na última tarefa (3.4).
Este artigo apresenta alguns resultados da nossa investigação. Nos inquéritos
podemos ver os resultados dos testes de Usabilidade, que seguiram um modelo baseado nas Heurísticas de Nielsen [4] elaborado por diferentes participantes. Os resultados dos inquéritos foram importantes para identificar os problemas que os avaliadores encontraram durante a sessão. No entanto, apesar destes problemas serem
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importantes para as soluções apresentadas pelos avaliadores, não os iremos referir
neste artigo, somente nos iremos focar nos resultados quantitativos do estudo heurístico. Apesar desta investigação se ter baseado num estudo comparativo através
das heurísticas de Nielsen entre smartphones tradicionais com o GF, o nosso principal foco é a abordagem metodológica para avaliar as funcionalidades presentes no
modo JM em GF através das ditas heurísticas [1].

2

Antecedentes

Em 2007, a Apple alcançou grande mediatismo com o lançamento do iPhone, o primeiro dispositivo mobile com ecrã tátil a tornar-se um sucesso comercial. Nessa
altura, muitas das multinacionais que fabricavam telemóveis, incluindo a Samsung
[5], adaptaram os seus métodos de fabricação e lançaram produtos similares. A aparição dos ecrãs tácteis colocou as outras companhias que continuavam a apostar por
designs tradicionais numa posição frágil. A Samsung, no entanto, consegui adaptar-se e lançar o primeiro telemóvel com ecrã tátil, o “Samsung Instinct” [6].
Em anos subsequentes, novas funcionalidades vieram a alterar o sistema operativo Android (versão Nougat 7.0) em dispositivos mobile com ecrãs de maiores dimensões. O sistema lançado em 2016 veio capacitar as divisões de ecrã nos dispositivos mobile através de modos multitarefa. Pouco tempo depois, a Samsung começou
a suportar esta funcionalidade [7]. As novas atualizações do sistema vem adicionar a
nova propriedade a todos os dispositivos Android que comportam estas atualizações.
As JM tem sido, em grande medida, uma consequência do aumento dos ecrãs.
Em 2011 foi introduzido o conceito de “Phablet”. O GF da Samsung poderá constar
nesta categoria, que agrupa dispositivos com ecrãs de maiores dimensões. Usando um
modo que se assemelha aos tablets, o utilizador poderá obter uma experiência mais
aprimorada no mesmo [8]. O aumento dos ecrãs desde 2011 propôs novas designações
para o conceito de smartphone conforme conhecemos, contudo no novo GF este aumento vem também propor novas alterações no modo JM. Estas novas mudanças adicionaram uma terceira janela. Assim, o Samsung GF poderá ser dividido e operado em uma,
duas ou três multi janelas de acordo com as preferências escolhidas pelo utilizador. [1]

3

Métodos

Neste artigo seguimos uma abordagem metodológica baseada em Análise Comparativa.
Este método que juntamos ao método de avaliação heurística elaborado por Jakob
Nielsen e Rolf Molich [4] permitiu fazer o estudo quantitativo em questão. Seguindo
uma abordagem baseada em tarefas, desenhamos contextos de uso para abranger
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os aplicativos mais comuns para os utilizadores. Escolhemos aplicações da Google
(Gmail, Youtube, Google Maps) para os diversos smartphones que íamos testando [1].
Um dos grandes problemas no uso de JM é que só possibilita a utilização de um
sector de ecrã de cada vez, a representação múltipla apenas tem utilidade para o
utilizador se este operar o artefacto através de ações independentes [9].
Neste caso em concreto focamo-nos em testar as diferentes representações multimédia para estudar elementos textuais/fotográficos, elementos do mapeamento e
elementos vídeo.
Posteriormente, elaboramos um questionário pré-teste que nos permitiu compreender quais as qualificações dos diferentes avaliadores. O primeiro avaliador tem
uma licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias e está a fazer o mestrado em Design
de Interação, o segundo avaliador tem uma licenciatura em engenharia informática
e outra em engenharia eletrónica e de telecomunicações, o terceiro avaliador tem
um mestrado em Design de Interação, o quarto avaliador tem uma licenciatura em
design gráfico e de multimédia e está a fazer um mestrado em Design de Interação,
o quinto avaliador esta a concluir uma licenciatura em engenharia informática [1].
O sentimento de dever cumprido deverá ser incutido na última tarefa para dar a entender ao utilizador que este a executou corretamente. O nível de dificuldade da primeira
tarefa atribuída ao utilizador em questão deverá ser de simples execução de modo a incentivá-lo [10]. Na conceção das tarefas e dos contextos de uso seguimos esta lógica principalmente para a tarefa 1.1. É importante que os avaliadores se sintam identificados com
o que lhes está a ser pedido, desse modo tivemos a responsabilidade de criar empatia com
o avaliador num momento inicial e facilitamos a primeira tarefa. É importante também
referir que fizemos sessões individuais com os diferentes avaliadores nas quais apresentamos os objetivos referidos abaixo de modo a estes serem executados, providenciamos
também as diferentes regras das heurísticas (Regras e graus de severidade).
A continuação, podemos ver os objetivos das tarefas que propomos:
• Objetivos da tarefa 1.1 relativamente a conteúdos - Testar numa única
janela alternando entre diversos conteúdos (vídeo e conteúdos textuais) nos
smartphones tradicionais.
• Objetivos da tarefa 1.2 relativamente a conteúdos - Testar JM alternando entre
diversos conteúdos vídeo e conteúdos textuais nos smartphones tradicionais
• Objetivos da tarefa 1.3 relativamente a conteúdos - Testar JM alternando entre
diversos conteúdos vídeo, conteúdos textuais e conteúdos de mapeamento nos GF.
• Objetivos da tarefa 2.1 relativamente a conteúdos - Testar JM alternando entre
diversos conteúdos de mapeamento e conteúdos textuais nos smartphones
tradicionais.
• Objetivos da tarefa 2.2 relativamente a conteúdos - Testar JM alternando entre
diversos conteúdos vídeo, conteúdos textuais e conteúdos de mapeamento no GF.
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Objetivos da tarefa 2.3 relativamente a conteúdos - Testar JM alternando entre
diversos conteúdos de vídeo e conteúdos textuais nos smartphones tradicionais.
Objetivos da tarefa 2.4 relativamente a conteúdos - Testar JM alternando entre
diversos conteúdos vídeo, conteúdos textuais e conteúdos de mapeamento nos GF.
Objetivos da tarefa 3.1 relativamente a conteúdos - Testar documentação
relativa a ativação de multi janelas nos smartphones tradicionais.
Objetivos da tarefa 3.2 relativamente a conteúdos - Testar documentação
relativa a ativação de multi janelas nos GF.
Objetivos da tarefa 3.3 relativamente a conteúdos - Testar documentação relativa
a ativação de multi janelas através de aplicativos usados previamente nos GF.
Objetivos da tarefa 3.4 relativamente a conteúdos - Testar documentação
relativa a ativação de multi janelas através do modo “Pop-up” nos GF [1].

Resultados

Procederemos à análise quantitativa dos resultados do questionário que foi referido
anteriormente. Iremos expor os dados referentes a análise dos questionários que
seguem uma lógica baseada nos problemas encontrados durante a sessão de avaliação. Iremos apresentar os dados através de quadros e histogramas para facilitar a
visualização dos resultados.

Fig.1 Problemas e heurísticas, imagem retirada da tese “UX Analysis for improving multiwindows in smartphones: Applications for foldable devices” [1].
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A figura 1 mostra o número de problemas entre graus de severidade e heurísticas.
Podemos ver que o grau de problemas da categoria de avaliação 3 regista 35,9 % e o
grau de problemas da categoria 2 regista 38,5 % o que são probabilidades idênticas.
Já no grau da categoria 1 apenas são reportados 2,6% e no grau da categoria 4 23
%. Já nas heurísticas, a heurística 7, Eficiência de uso e flexibilidade, regista maior
percentagem de problemas com 48,7 %. As heurísticas 1, Visibilidade do status e 10,
Documentação contam com a mesma percentagem de problemas de 12,8 %. A heurística 3, Controlo do utilizador tem 7,7 % de problemas reportados. As heurísticas 6,
Reconhecer em vez de relembrar e 8, Design Minimalista, reportam 5,1 % dos problemas. As heurísticas 2, Conexão entre o sistema e o mundo; 4, Consistência e standards
e 5, Prevenção de erros, contam com 2,6 % de problemas reportados. A heurística 9,
Reconhecimento, diagnostico e retrocedimento de erros por parte do utilizador foi a
única que não teve nenhum problema reportado, por isso a percentagem é 0 % [1].

Fig.2 Imagem retirada da tese “UX Analysis for improving multi-windows in smartphones:
Applications for foldable devices” (Raposeiro, 2020) e tem como título “Problems evaluated in
each heurístic for all rated groups” (Raposeiro, 2020).

Na figura 2 observamos que a média dos dados se assemelha à coluna vertical da
percentagem total de problemas em cada heurística na tabela analisada a continuação. Se a percentagem na figura 1 for elevada na figura 2 as médias também irão ser
maiores que as outras percentagens [1].
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Fig.3 Imagem retirada da tese “UX Analysis for improving multi-windows in smartphones:
Applications for foldable devices”(Raposeiro, 2020) e tem como título “Problems evaluated in
each rated classification” (Raposeiro, 2020).

Na figura 3 observamos que a média dos dados se assemelha à coluna horizontal
que perfaz o total nos diferentes graus na tabela analisada anteriormente. Se a percentagem na figura 1 for elevada na figura 3 também irá a ser maior que as outras
percentagens [1].

Fig.4 Imagem retirada da tese “UX Analysis for improving multi-windows in smartphones:
Applications for foldable devices” [1].

É importante compreender que muitos dos problemas identificados pelos diferentes avaliadores levam a que existam heurísticas mais avaliadas ou sobreavaliadas e outras que não têm um único problema avaliado, em parte isso quer dizer que
todos avaliadores identificaram mais problemas referentes a heurísticas específicas
do que a outras [1].
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Fig.5 Imagem retirada da tese “UX Analysis for improving multi-windows in smartphones:
Applications for foldable devices” [1].

O gráfico 5 é igual ao gráfico 4 ,contudo, contém os problemas organizados por
grau. É importante notar que existem graus de problemas pouco reportados nas diferentes heurísticas. O gráfico 5 dá uma visão mais ampla sobre todos os problemas
bem como a diferentes categorias em que os mesmos se inserem [1].

Fig.6 Imagem retirada da tese “UX Analysis for improving multi-windows in smartphones:
Applications for foldable devices” [1].

Na figura 6 podemos ver que em quase todos os campos os resultados são homogéneos relativamente a sua percentagem. Podemos ver que houve maior tendência
nos problemas classificados como maiores e menores [1].
Em suma, apresentamos os diferentes dados que resultaram do inquérito que
realizamos durante este estudo. É importante referir que os inquéritos não contiveram algumas das informações qualitativas que seguiram as normas das Heurísticas
de Nielsen, contudo os dados apresentados já dão uma visão ampla da estatística
que recolhemos acerca dos problemas encontrados nas diferentes representações
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multimédia que definimos como conteúdos textuais/fotográficos/mapeamento/vídeo nas diversas aplicações.

5

Implicações.

A chegada de novos dispositivos em 2020 acaba certamente por trazer novidades
para o mercado mobile (Smartphones) que usam ecrãs dobráveis. Muitas outras
marcas estão a lançar smartphones deste tipo, como o Huawei Mate x, Oppo phone, Motorola Razr e o Xiaomi Mix flex [11]. Do mesmo modo, é sempre difícil para
o sistema operativo Android se adaptar a todos os diferentes dispositivos que estão
a aparecer no mercado, será sempre necessário fazer testes e alterar alguns componentes que por um lado podem ter um bom desempenho a nível de Usabilidade
e UX em certo tipo de dispositivos e trazer problemas em outro tipo de dispositivos.
Estes problemas poderão ser grandes desafios a nível da investigação que as novas
telas dobráveis usadas nos mais diversos tipos de smartphones poderão trazer ao
sistema operativo android. Recentes atualizações chegam para o Samsung GF que se
encontrava posteriormente sobre a versão Android Pie 9.0. Em Março de 2020, o novo
sistema chamado Android 10 - One UI - 2.1. obtêm novas funcionalidades através do
Music Share e Quick share.[12]. Recentemente, foram lançadas novas atualizações
no Android OS, contudo, vemos uma preocupação em trazer novas funcionalidades,
em vez de corrigir problemas nas funcionalidades existentes. Em geral, no sistema
operativo não se vê nos últimos anos grandes diferenças a nível da usabilidade do
mesmo. Talvez exista a crença que na área computacional já tudo esteja inventado e
melhorado ao ponto de não existir mais desenvolvimentos, por um lado existe ainda
uma certa relutância por parte das corporações para trazer algum contributo nestas
áreas que por vezes necessitam de progressos. A análise e identificação dos problemas foi sem dúvida o contributo principal que este artigo apresenta para as JM dos
dispositivos da gama GF. Este artigo não apresentou todo o procedimento presente
nas heurísticas de Nielsen como os dados qualitativos que referem os problemas
e soluções que os avaliadores encontraram. No entanto, numa futura publicação
deveremos incluir a restante parte da investigação correspondente que acrescenta o
método esta par.Conclusões.
Neste artigo mostramos que os principais problemas nos dispositivos estudados
são mais incidentes sobre a heurística 7 Eficiência de uso e flexibilidade que conta
com um total de 19 problemas. Nas heurística1 visibilidade do status , heurística 10
Documentação e na heurística 3 Controlo do utilizador foram registados cercar de
2 a 3 problemas [1]. Nas restantes heurísticas apenas foi registado 1 ou dois problemas. Confirmamos que os critérios que usamos para a elaboração desta pesquisa
foram relevantes na identificação e classificação de problemas no modo JM para
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os dispositivos GF. Os dados que recolhemos apresentam informação necessária de
modo compreender a problemática associada a estas novas funcionalidades nestes
dispositivos ao nível das diferentes representações multimédia (Conteúdos vídeo/
mapeamento/fotográficos/textuais) que estudamos nas diferentes aplicações.
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Resumo Este artigo apresenta e reflete sobre conceitos, termos e expressões adjacentes ao contexto do envelhecimento e tem como objetivo o aprofundamento e a sistematização dos significados e antinomias do conceito de velhice e envelhecimento na
atualidade sob a perspetiva do Design. Com este estudo pretende-se contribuir para a
clarificação de conceitos fundamentais no quadro da conceção de produtos, sistemas
e serviços direcionados à geração que se apresenta heterogênea e em constante crescimento em todo o planeta. Como resultado, elaboram-se duas tabelas: a primeira,
descreve 3 conceitos gerais para uma abordagem estigmatizante do envelhecimento,
já a segunda, sintetiza 10 conceitos que indicam uma visão ativa e positiva sobre
o fenômeno do envelhecimento. Por fim, apesar das visões contraditórias sobre o
tema, foi apontado um possível caminho para se pensar a conexão entre o design e
o envelhecimento. Espera-se que o mapeamento e o esclarecimento desses conceitos
contribua para uma clarificação concetual no quadro do projeto em design, favorecendo o foco em comportamentos e abordagens menos estigmatizantes, com vista a
posicionar o design como agente mais positivo e potenciador da melhoria da saúde,
do bem-estar e da autonomia e, por conseguinte, da qualidade de vida dos idosos.
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Introdução

A população ocidental está a envelhecer. Viveremos estatisticamente mais do que
os nossos avós por via da evolução da medicina e a tecnologia promete melhorar o
desempenho quotidiano, contribuindo para a longevidade com qualidade. A previsão
mundial para 2050, da ONU, estima haver o dobro de pessoas com mais de 60 anos
em relação às crianças e jovens até aos 14 [1]. A Europa já é a região mais envelhecida
com um índice de envelhecimento de 136,2 e que se espera que venha a aumentar
para 229,7 em 2050 [2]. O Plano Gerontológico do Município de Lisboa (p. 17) caracteriza o envelhecimento da população como uma problemática de especial relevância
que se constitui num “dos principais fenómenos sociais do século XXI”. [3]
Neste contexto, é importante compreender melhor o fenómeno do envelhecimento. A existência de múltiplas palavras e significados em torno da ideia de velhice, algumas das quais com uma carga claramente pejorativa, parece revelar
contradições e complexidades. Quando o processo de envelhecimento se entende
complexo, negado, esquecido ou mesmo temido, emergem preconceitos, tanto por
parte da pessoa idosa quanto da sociedade. As pessoas idosas e a sociedade em geral
precisam se reeducar quanto à superação de ideias preconceituosas, pois se tornar
velho é aceitar a velhice e ser orgulhoso dos muitos anos que conferem experiência,
sabedoria e liberdade” [4]. No dicionário Priberam da Língua Portuguesa, o termo
“velho” significa [5]:
Avançado em idade, diferente de jovem, de novo; feito ou que existe há muito tempo, antigo; que não está na moda ou que não acompanha o que se passa em determinada área, antigo, antiquado, desatualizado, obsoleto, ultrapassado; pessoa com
idade avançada = idoso; aquilo que é antigo, que não constitui novidade. (Priberam
da Língua Portuguesa, 2020).

Nesta definição há um certo predomínio de negatividade sobre o “velho” que facilmente se estenderá na ideia popular de velhice. Em contraponto como uma ideia
negativa, a psicóloga Sibila Marques [2] refere o termo atual “envelhecimento ativo”
como “continuação da participação em atividades sociais, económicas, culturais, espirituais e cívicas e não só meramente à força física ou à participação no mercado
de trabalho.”
Desde 1963, o sociólogo Erving Goffman estudou o fenómeno do estigma, explicando-o como construção social compreendida enquanto conflito da identidade virtual em relação à identidade real dos sujeitos [6]. Através de um estereótipo social,
a imagem real do sujeito estigmatizado sofre uma deterioração, descrédito ou inferiorização por pessoas ou grupos tidos como “normais”. Com efeito, o estigma da
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velhice carrega um sentido eminentemente negativo que frequentemente levará à
descriminalização, marginalização e invisibilidade de pessoas ou grupos [7].
Neste quadro, a representação da velhice nos meios de comunicação contemporâneos e implicada nos produtos, sistemas e serviços pensados produzidos através
do design poderá facilmente fazer emergir significados contraditórios, até perversos, associadas a ideias estigmatizantes sobre velhice. Neste quadro, é importante
isolar estes termos e analisá-los criticamente com vista a uma conceptualização
mais positiva dos processos do envelhecimento. Assim, o objetivo do presente trabalho consiste no aprofundamento e exploração dos termos que se relacionam com
o envelhecimento da geração dos baby boomers com vista a clarificar e consolidar
novos caminhos que permitam o design encarar o envelhecimento de uma forma
mais positiva. Assim, concordamos com Marques [2] uma vez que:
O facto de as imagens se tornarem progressivamente mais positivas, sobretudo nos
anúncios, deve-se certamente à consciência de que começa a florescer um mercado
de consumidores mais velhos a que convém chegar. (...) Transmitir a noção de que
as pessoas idosas são um grupo heterogéneo de pessoas com níveis diferentes de
dependência é importante; caso contrário, assumimos o risco de mostrar uma imagem irrealista que se torna inalcançável para alguns (Marques, 2011, p. 92).

Um caso de reelaboração do sentido da velhice foi o da modelo italiana Isabella
Rosselini (ver Fig. 1). Após trabalhar 15 anos para uma marca francesa de cosmética
foi demitida aos 42 anos pois estava “demasiada velha”. Porém, aos 65 anos volta a
ser contratada pela mesma marca para protagonizar os anúncios para o público da
sua idade. Assim, a marca francesa muda a comunicação e passa a incluir todas as
mulheres e, apresenta também, um ideal de beleza não mais exclusivo da juventude.
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Fig.1 Isabella Rosselini em dois momentos, na imagem à esquerda a modelo na campanha
do perfume Trésor quando representava o sonho da juventude feminina5. Na imagem
à direita, aos 65 anos, a modelo representa o rosto da marca de cosmética mas, agora,
destinada para um público maduro6.

Por outro lado, ainda há em circulação imagens carregadas de estigma sobre
o corpo do idoso. O pictograma que representa a idade avançada, por exemplo, não
mudou na grande maioria dos países e continua a ser representado por uma pessoa
curvada que depende de uma bengala. Deste modo, o “corpo-velho” dialoga com o
materialismo imposto pela cultura moderna, um assunto abrangente, que tangencia variadas disciplinas, como os meios de comunicação e propaganda.
No Brasil algumas cidades iniciaram discussões sobre o tema e adotaram um
novo pictograma que representa os maiores de 60 anos (ver Fig. 2). Conforme o projeto de lei nº 126 da Comissão de Direitos Humanos, existe uma mudança política
em relação a seniores activos na sociedade para um “Símbolo Universal de Acesso”.
A proposta no viés anti-estigma substitui a antiga, considerada depreciativa porque
o ícone atual (à esquerda) expõe uma pessoa curvada, frágil, apoiada em uma bengala, com a mão às costas demonstrando dor ou dificuldade de movimentar-se. Já
a representação à direita, é a imagem de um sujeito sem o equipamento de auxílio,
com uma postura reta e em movimento, evocando normalidade ao representar o
processo de envelhecimento.

5 Fonte: https://observador.pt/2018/03/15/depois-de-lhe-terem-dito-que-era-demasiado-velha-isabellarossellini-volta-a-lancome/
6

Fonte: https://www.lancome.co.uk/skincare/by-range/renergie/renergie-multi-glow/A00952-LAC.html
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Fig.2 Nova proposta de pictograma da CDH. Na imagem à esquerda, a representação
estigmatizada e limitada do corpo idoso, já à direita, a representação antiestigmatizante da
população sénior7.

2

Envelhecimento: conceções da velhice

Simone de Beauvoir [8] observa a velhice como um fenômeno social que implica a relação do corpo com o mundo e o seu tempo e com as nossas histórias, atravessando
a categorização fisiológica da capacidade funcional do corpo envelhecido para além
da medicina, passando a estabelecer conexões com os valores culturais. Assim, estudar o envelhecimento da população ao nível cultural torna-se necessário e requer do
design cuidados e maior precisão.
Os especialistas em envelhecimento referem-se atualmente a três grupos de pessoas: “os idosos jovens” que estão na faixa etária entre 65 e 74 anos, podendo estar
muito ativos e vigorosos; “os idosos velhos” entre 75 a 84 anos e “os idosos mais velhos”
que têm 85 anos ou mais, e que são aqueles que têm maior tendência para a fraqueza
e para a enfermidade, tendencialmente com dificuldade em desempenhar algumas
atividades da vida diária [9]. A distinção entre estas três categorias permite-nos compreender o envelhecimento não determinado pela idade cronológica mas sim pela
forma como se vive e se administra a própria vida, tratando-se de uma “integração
entre as vivências pessoais e o contexto social e cultural em determinada época, e nele
estão envolvidos diferentes aspetos: biológico, cronológico, psicológico e social” [2].
A conceção de “velho” como um estágio da vida, marcado por características circunscritas e posições subjetivas, não existia no ocidente tal qual a conhecemos, bem
como não havia a conceção de “infância”, como a experienciamos atualmente, antes

7

Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125262
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da modernidade [10]. Ademais, diferente da imagem cristalizada do “velho” no ocidente, a cultura oriental tende a produzir imagens mais positivas sobre esta faixa
etária (Uchôa, 2003, p. 850), como se observa na noção de “ancião” que evoca sabedoria e experiência, um princípio de senioridade através do qual os mais velhos obtêm
mais autoridade e respeito pelos mais novos. Dessa forma, Uchôa complementa a
discussão do estigma como produto cultural ao perceber uma mudança de paradigma sobre a produção de conhecimento em torno do idoso, posto que “a velhice e o
envelhecimento deixaram de ser encarados como factos naturais, para serem encarados como fenômenos profundamente influenciados pela cultura” [11].
Nessa abordagem, um exemplo de construção de um conceito que emoldura e
que estabelece novas relações com a materialidade, seria a expressão “idoso ativo”
que surge na cultura ocidental. Esta expressão foi associada à uma pessoa mais “alegre”, que ainda “trabalha”, que pratica “atividade física”, estar “bem cuidado” e que
tem “lembrança”, no sentido de memória [12].

3

Categorias geracionais: os baby boomers

Em relação às categorizações por geração, conforme os aglomerados de décadas,
para a Foundation Stagnation Generation [13] existem cinco termos que variam de
acordo com a média do número de nascimentos: a Silent Generation entre 1926 e
1945, os Baby Boomers de 1946 a 1965, a Generation X entre 1966 e 1980, os Millennials
entre 1981 e 2000 e, por fim, a Latest entre 2001 e 2015 (ver Fig. 3).

Fig.3 Categorizações das gerações por ano (UK). Fonte: Foundation Stagnation Generation (2016).
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Os baby boomers são as pessoas nascidas no pós-Segunda Guerra Mundial, entre
1946 e 1965, uma das maiores explosões demográficas dos últimos tempos que ocorreu em maior escala nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, porém refletiu
culturalmente no restante do mundo, como em Portugal, por exemplo. Essa geração
participou da revolução dos anos 1960, o que mudou não só o papel das mulheres,
mas também o papel dos jovens na sociedade. Eles desenvolveram a sua própria
cultura, pelo facto de existir um grande abismo cultural entre eles e os seus pais.
Contudo, criaram o seu próprio estilo de vida e a televisão foi a principal ferramenta
de comunicação. O contexto socioeconómico dos baby boomers era o de otimismo
e de prosperidade, com uma relativa estabilidade econômica nos países desenvolvidos. Devido às boas oportunidades financeiras e possibilidade de estabelecer e de
manter uma carreira próspera, esta geração apresenta características mais otimistas quanto ao consumo. Os baby boomers formam um grupo de poderosos consumidores com alto poder aquisitivo e hábitos de consumo exigentes [14].

4

Metodologia

A metodologia tem por base uma revisão de literatura que sustenta uma abordagem
exploratória e descritiva, com o fim de localizar, esclarecer e produzir um mapeamento sobre a nomenclatura no âmbito do envelhecimento [15]. Pretende-se assim
gerar uma panorâmica sobre os usos e as manifestações de conceitos em torno do
envelhecimento que será sintetizado num quadro teórico atualizado para pensar o
design de produtos, sistemas e serviços relacionados, direta ou indiretamente, com
os idosos.

5

Resultados

Como foi debatido, duas vertentes identitárias permeiam o envelhecimento: a primeira com 3 conceitos relacionados à discriminação e ao estigma [Tabela 1]. Já a segunda tabela, articula 10 conceitos, posicionados em relação à positivação da velhice
e suas terminologias relacionadas à produtividade e ao consumo [Tabela 2].
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Tabela 1 Termos relacionados ao estigma.
Nº

Termo

Significado

1

Idadismo
Ageism

Termo do inglês que ativa estereótipos e à discriminação contra
indivíduos ou grupos com base na idade. O termo foi cunhado
em 1969 por Robert Neil Butler para descrever a discriminação
contra idosos e padronizado em sexismo e racismo. Butler
definiu “ageism” como uma combinação de três elementos
conectados: atitudes prejudiciais em relação aos idosos, práticas
discriminatórias e práticas políticas à velhice e ao processo
de envelhecimento (Nelson, 2004). O termo pode ser pensado
desde o transporte, moradia, baixa renda, aposentadoria até o
atendimento inadequado ao idoso [16].

2

Gerontofobia
Gerontophobia

Termo específico que designa fobia aos idosos, no âmbito de evitar,
segregar e rejeitar um grupo de idade, como a discriminação,
por ódio ou nojo (Bunzel, 1973) [17]. Xingamentos como “velhote”,
“coisa de velho”, “lento”, “cota” podem ser atribuídos nesta
categoria (Peixoto, 1998) [18]. Ademais, pode remeter a um medo de
envelhecer, a partir de um estereótipo social, com um corpo sem
força, sem vontade, incapacitado e doente.

3

Idoso inativo
Old man idle

Oposto ao conceito “idoso ativo”, evoca um conceito estereotipado
do sênior em relação às atividades diárias e ao estado mental
(Delgado, 2010) [19]. Percebido como um rótulo estigmatizante
para um grupo etário, visto que não é percebido esta categoria
em outros estágios da vida, como “jovem inativo” ou outras
terminologias para doenças específicas que são aplicadas com
maior peso apenas no envelhecimento.

Fonte: os autores (2020)

O estigma enviesa conceitos associados um conjunto de práticas sociais baseadas
na diferença da idade, resultando na perpetuação de preconceitos, discriminação –
moldando assim a forma como são criadas as expectativas quanto ao próprio envelhecimento. O estigma é veículo de uma “imagem deteriorada” criada pela sociedade
que, consequentemente, gera e consolida preconceitos, e fenómenos de discriminação [20]. A desvalorização dos indivíduos na sociedade acarreta uma questão ainda
maior, o estigma interiorizado [21]. A interiorização do estigma leva os seniores a
evitar interagir socialmente, com receio das experiências negativas, contribuindo
significativamente para a redução da autoestima e da motivação pessoal e profissional, tornando-se num círculo vicioso. Contudo, a ideia de estigmatização pode ser
alterada se as relações interpessoais forem e se tornarem fortes e coesas [22]. Assim,
é fundamental envolver mais os seniores com a sociedade, tendo sempre em conta
que a sua motivação é um fator primordial.
Já a outra categorização, relacionada a uma ideia de produtividade [Tabela 2],
tem em vista a rentabilidade, a permanência do corpo no trabalho, ressignificando
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a velhice. O envelhecimento como objeto de estudo parece ser campo fértil para a
investigação em design e, de facto, existem conceitos com significado variável, além
de novos que representam um novo e crescente olhar positivo sobre a velhice, transformando os significados outrora pesados e condenatórios sobre o corpo e a cultura
do idoso. Contudo, ressalta-se ainda que as novas padronizações identitárias podem
ser tão nocivas quanto os antigos estereótipos em relação aos mais velhos, considerando as diferentes experiências, trajetórias e perceções sobre o envelhecimento,
de acordo com a ideia de Barros e Castro (2002, p. 123): “Tomar o ‘novo velho’ como
identidade fixada indicaria, (...) ações estigmatizadoras, tanto quanto aquelas que
anteriormente estavam postas, como vimos, sobre o ‘velho’” [23].
Tabela 2 Termos relacionados à produtividade/positivação.
Nº

Termo

Significado

1

Pré-sênior
Pre-sénior

Termo novo relacionado à fase de preparação para o
envelhecimento, normalmente relacionado entre 55 até 65 anos
(Lin, 2005; Frey, 2010) [24 e 25].

2

Melhor idade
Wellderly

Termo usado a partir dos anos de 1980, quando houve uma
proliferação de políticas públicas e cuidados com os idosos (Motta,
1998). O termo é visto como um movimento de positivação da
velhice [26].

3

Sem-idade
Ageless
No age

Termo atual para definir comportamentos, aparência ou uma
estética para pessoas que não podem ser definidas pela idade,
é inexistente ou parece não mudar. Deste modo, o tempo que
passa vira um triunfo, conquista, mais experiência e beleza,
aceitam a passagem do tempo sem muito disfarces (Mena,
2017). O sujeito pode se identificar apenas por ser adulto ou
“maduro” [27].

4

Envelhecimento
Ativo
Active Ageing

Termo adotado pela OMS no final dos anos 90.
O Envelhecimento Ativo é definido como um processo de
otimização de oportunidades para a saúde, a participação social
e a segurança, no sentido de aumentar a qualidade de vida, a
independência e a autonomia durante o envelhecimento (WHO,
2002) [28]. É a capacidade de manter a decisão e o controlo sobre
a sua vida, ter voz ativa em seu meio e em sua comunidade.

5

Envelhecimento
Saudável
Health ageing

Envelhecimento saudável, segundo Relatório Mundial
de Envelhecimento e Saúde da OMS, é o processo de
“desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que
permite o bem-estar em idade avançada”. (OMS, 2005) [29].

6

Gerontolescência
Gerontolescence

Palavra criada pelo especialista brasileiro Alexandre Kalache
(2019), “Gerontolescência significa estar pelo mundo, ativo,
criando uma construção do que é envelhecer”. É uma mistura
dos termos [30].

246

Portugal 2020

7

Não-aposentado
Non-retired

8

Revolução grisalha Termo recente advindo do setor das mídias e comunicação para
a valorização do envelhecimento, sobretudo, dos fios brancos/
Grey revolution
cinzas dos cabelos, o qual são reflexo de um processo natural
e sem preocupações (Araujo, 2019) [32]. Assim, é mais que um
termo, considerado pertencente a um movimento atual, em
que o sujeito assume a sua própria imagem, como um “idoso
empoderado”. O termo está diretamente ligado à autoestima do
cidadão sénior, evocando aceitação, dignidade e beleza nesta
fase da vida.

9

Economia
prateada
Silver economy

Termo advindo do campo da economia e gera um paradoxo,
pois, apesar desta indústria movimentar tanto dinheiro, ainda
existem poucos produtos e serviços desenhados, construídos,
testados e distribuídos pensando na perspectiva das pessoas
mais velhas. Elas acabam consumindo produtos que podem ser
menos adequados, que podem resolver os seus problemas ou que
mais ou menos lhes agradam. (European Comission, 2018) [33].

10

Gerontodesign

Este termo tem aparecido em estudos no campo da ergonomia
[34 e 35]. Podemos analisar o significado da palavra a partir da
origem gero (grego) = envelhecimento + design (inglês) = projetar,
criar, desenhar.

O conceito de não-aposentado (unretirement) parece emergir
de uma condição de mercado, a par da utilização dos anos
de trabalho extra ao longo da carreira (Geavan et al., 2018).
Assim, são seniores que preferem continuar trabalhando, ao
invés de se aposentar, contudo, este termo, sem estar posto em
uma discussão de classe, pode indicar mais uma necessidade
financeira do que um ponto de qualidade de vida [31].

Fonte: os autores (2020).

As populações envelhecidas podem ser impulsionadoras da produtividade e da
criação de riqueza permanecendo ativas, motivadas e trabalhando. Capturar esse
mecanismo de força de trabalho exigirá adaptações no local de trabalho, novas definições de aposentadoria e poupança e investimento em treinamento e educação ao
longo da vida.
O uso de tantos termos e expressões tem por objetivo “soar bem, mascarando o
preconceito e negando a realidade. Se não houvesse preconceito, não seria necessário disfarçar nada por meio de palavras”, afirmam as autoras (2018, p. 18) e sugerem
que as pessoas que viveram mais tempo devem ser chamadas simplesmente de velhas ou idosas [4].
A percepção de um grupo ou rede de apoio pode ser mais interessante na socialização no processo de envelhecer, em que as trocas, valores, afetos e experiências
podem ser fundamentais para bem-estar social. Por fim, pensar o Design para o envelhecimento será um desafio determinante do século XXI, pois precisamos encontrar novas formas de se viver sem esquecer do elo da vida privada em conexão com
a vida coletiva, na relação de sociabilidade, num tempo de aceleração, velocidade,

DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

247

privatização e, principalmente como discutido por Foucault [36] de um tempo da
concorrência levada ao limite no tecido social.
Donald Norman realçou a dificuldade de compreender a nossa relação com o
mundo contemporâneo, em perceber o lado emocional evocado pelo Design, principalmente ao abordar a satisfação das pessoas sobre os objetos, pois são sentimentos
que variam, sobretudo, conforme a idade, o humor, a vontade e as necessidades
[37]. Sendo as emoções tão decisivas para o bem-estar, são também um componente
fundamental no universo do idoso a ser explorado e ampliado pelo design. Por fim,
ao analisar o contexto português, a frase “prepara-se hoje, a velhice que se quer ter
amanhã”, utilizada pelo Governo em 2012 [38], parece indicar um fomento em projetos e ações para a acessibilidade e cuidados com o idoso. Isso demonstra também
uma preocupação em apresentar o envelhecimento como positivo, contrariando os
estigmas atuais.

6

Considerações finais

Os desafios para o para o envelhecimento implicam aprofundar e sistematizar o conhecimento sobre os novos idosos, sobre os seus comportamentos e as suas necessidades, tendo em conta a diversidade e heterogeneidade que muitas vezes diferencia
conjuntos dentro da própria geração. Os desafios passam também pela necessidade
de projetar para a autoestima, para o empoderamento e para reverter o estigma e
seus preconceitos persistentes. Há, com efeito, ainda muito a fazer no sentido de
facilitar os seus afazeres domésticos e diários, como por exemplo na toma de medicamentos e cuidados com a saúde. Pensar em serviços de acompanhamento aos
compromissos, auxílio à deslocação, compensar as limitações físicas (visão, audição, muscular, amplitude de movimentos, destreza manual, letras muito pequenas, alimentação balanceada, rotinas, diversão e companhia), dentre muitas outras
ações às quais o design pode ter um papel importante.
Muitos dos que pertencem à geração dos “prateados” reúnem condições financeiras suficientes para constituírem uma economia atrativa, para a qual se projetem produtos e serviços para além dos cuidados especiais de saúde. Trata-se de
grupos ativos e saudáveis em termos físicos, psicológicos e cognitivos. Esta geração
em crescimento global demandará produtos e serviços focados em melhorar a sua
autonomia e o bem-estar, em promover a sociabilidade e em aproveitar o seu tempo
livre, estamos diante de uma geração com ampla capacidade de escolha, conforme
reforça Marques [2]. Uma ótima oportunidade para o design, enquanto disciplina,
debruçar-se no estudo desta e para esta geração que se mostra heterogênea e cada
vez com mais vontade de viver e experimentar.
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Parte significativa dessa geração possui poder de compra e vontade de viver e
experimentar o novo. São os idosos que comprovam e apresentam uma nova ideia
do que é ‘ser velho’, neste estudo consideram-se os “novos velhos” as pessoas com
50 anos ou mais, as quais pertencem a um grupo bastante heterogêneo em termos
físico, cultural e social. Eles trabalham, se exercitam, ajudam as suas famílias, impactam o meio onde vivem, mas muitas vezes se sentem invisíveis para o mundo. Os
produtos, a moda, a indústria não falam com os idosos como eles gostariam.
Por sua vez políticas públicas que promovem a prática de preços reduzidos para
os reformados em determinados estabelecimentos, nomeadamente cinemas, comboios, autocarros, e no turismo em geral, são uma realidade praticada em algumas
cidades que visam dinamizar a economia. Há muito ainda para fazer e conhecer no
sentido de ampliar o leque de escolha para novos estilos de vida, para um novo período de vida que poderá vir a ser maior e melhor. Investigar e desenvolver o design
no sentido de requalificar a própria ideia de longevidade deverá tornar-se um dos
principais desígnios dos designers do século XXI.
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O papel do Design de Interfaces na marca
Patrícia Góis1, Célia Figueiredo2

Resumo O presente artigo, surge no âmbito do Design de Interfaces e Branding e procura entender qual o papel do design de interfaces na marca de um produto turístico.
Foi escolhido como objeto de estudo a Estrada Nacional 2 que é a estrada que atravessa o país de norte a sul, Chaves-Faro, pelo interior de Portugal. Esta investigação
pretende contribuir para a divulgação de resultados que ajudem a melhorar projetos de comunicação nas áreas apresentadas. Para contextualizar os temas abordados recorreu-se à revisão literária e, para a colocação de hipóteses, foram aplicados
métodos de design. Os resultados da investigação incidem sobre o reconhecimento
da marca gráfica e coerência entre a comunicação da marca e a interface de uma
aplicação móvel, identificada como o principal contacto com o consumidor.
Palavras-chave Estrada Nacional 2, Marca gráfica, Design de Interfaces, Experiência
do Utilizador, Turismo.

1

Introdução

O presente artigo tem como principal objetivo explorar a importância do design de
interfaces na criação de uma marca gráfica aplicadas a uma rota turística. Pretendese divulgar o processo de trabalho da proposta de marca e de interface que comuniquem com coerência e eficácia o percurso da Estrada Nacional 2, em Portugal. A interface da app está direcionada para turistas de todas as idades que tenham espírito
aventureiro e tenham interesse em percorrer esta rota.
Numa primeira fase foi realizada uma contextualização da problemática através da recolha de informações na imprensa e revisão de literatura sobre a Estrada
Nacional 2, turismo, território, comunicação da marca e design de interfaces. A
compreensão do turismo e do território em Portugal será fundamental para o
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desenvolvimento de produtos turísticos que façam parte de uma rede sustentável
de ações a fim de beneficiar ambas as partes: a comunidade local, os visitantes e
os recursos naturais. Numa segunda fase são aplicados métodos práticos de design
como o desenho conceptual, a criação de mapas mentais e de protótipos, na tentativa de dar resposta aos problemas identificados. Os aspetos visuais para a conceção
da marca gráfica têm como inspiração as características da paisagem das diferentes
regiões, à qual se adicionam significados e analogias subentendidos nas formas escolhidas. As metodologias praticadas na investigação são inspiradas na bibliografia
de Gavin Ambrose & Paul Harris (2010), Ellen Lupton (2011) e Alina Wheeler (2018).
Desta forma, este artigo é desenvolvido a partir de uma metodologia mista de carácter qualitativo.
Para o desenvolvimento da marca gráfica e da aplicação móvel, foi criada uma
tipografia com base na sinuosidade da rota e um alfabeto visual que permite representar o percurso pelos diferentes municípios, todos estes elementos foram desenvolvidos durante o processo da investigação para conseguir dar resposta ao projeto.

2

Contextualização

Depois da Route 66 nos EUA e da Ruta 40 na Argentina, a Nacional 2 é a terceira maior
estrada nacional do Mundo, o que faz dela a mais extensa da Europa (Antunes, 2020).
Estrada Nacional 2 is Portugal’s Route 66 equivalent, offering an iconic road trip
through the headlands, winding 450 miles from the Roman city of Chaves, by the
Spanish border in the north, down to the balmy southern beaches of the Algarve
coast. (Frommer’s, 2018)

A denominação de Estrada Nacional 2 surge com a instituição do Plano Rodoviário
de 1945, este planeamento estabeleceu desde então normas de classificação das
Estradas Nacionais, Estradas Municipais e Caminhos Públicos (Carvalho, 2018, p. 10).
A rota oferece a visita a locais com uma carga de história enorme desde vestígios
da Revolução Francesa até locais que não mudaram desde o Estado Novo, para não
mencionar todos os 35 municípios, 11 cidades, 8 províncias, 5 serras e 13 cursos de
água, entre muitos outros lugares, cultura, gastronomia tradicional e as festas e
romarias que são parte da identidade de Portugal. São 739,260 km que permitem
descobrir, conhecer e sentir várias regiões do país (Carvalho, 2018, p. 11).
O turismo é uma atividade estratégica para o desenvolvimento económico e
social do país sobretudo para a geração de emprego e crescimento da exportação
(Estratégia Turismo 2027, 2017, p. 2). Segundo a Pordata, os alojamentos turísticos
em Portugal têm crescido, posicionando o país em 13º lugar em relação à Europa. Em
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2017 Portugal contou com 5.100 alojamentos turísticos coletivos, mais 3.127 do que em
1990 (PORDATA, 2019).
Observando o relatório Municípios Portugueses 2019 da instituição Bloom
Consulting, nenhum dos municípios da Nacional 2 está contemplado no Top 3 dos
rankings regionais, à exceção do município de Faro, na região do Algarve. Verificase que os municípios mais recorrentes nos primeiros lugares do top são sempre
municípios do litoral, fazendo grande concorrência com o interior. Assim consideramos importante explorar questões relacionadas com o território: a sua valorização,
comunicação e sustentabilidade. Magnaghi defende que o território é um sistema
complexo de relações entre as comunidades e o meio-ambiente (Magnaghi, 2000).
Eduardo Neto reforça esta ideia quando explica que, por um lado, é preciso identificar os atributos naturais mais valiosos do território e por outro, ser-se sensível às
aspirações e desejos das pessoas (Krucken et al., 2017). Cravidão e Marujo (2012) afirmam que os aspetos mais singulares de cada lugar são tão importantes como o carácter das suas gentes e que a globalização não deve ser uma ameaça à autenticidade
dos lugares, mas sim o contrário, tem a capacidade de torná-los mais únicos. É por
isso fundamental, na comunicação presente no mercado global, criar um posicionamento que esteja associado a produtos raros e não facilmente reprodutíveis, tanto
em termos materiais como intangíveis (Santos, 2014) Tendo em consideração toda
a oferta que a EN2 reúne, juntamente com o que foi investigado sobre turismo e
território, estamos perante um produto turístico que necessita de uma afirmação
e reconhecimento na sua área de mercado. Podemos considerar que o Design de
Comunicação pode dar resposta a essa necessidade através do desenvolvimento de
uma marca gráfica e de uma interface que reflita e respeite a identidade do produto.
Para o desenvolvimento do projeto foram observados elementos visuais alusivos
às diferentes paisagens, desde os socalcos do Douro no Norte, às serras do Centro,
as planícies do Alentejo e por fim, o mar ao chegar ao Sul. Verificam-se as cores vibrantes dessas paisagens, os verdes, castanhos, amarelos e azuis, não esquecendo o
cinzento do asfalto da própria estrada. Segundo Alina Wheeler, “in the sequence of
visual perception, the brain reads color after it registers a shape and before it reads
content” (Wheeler, 2018, p. 128). Considerando todos estes elementos e juntando-lhes
os valores intangíveis como sensações de aventura, o sentimento de pertença e a
partilha de culturas, é possível criar uma ideia equivalente ao significado da N2 que
resulta na sua identidade.
Portanto o percurso tem a capacidade de se tornar numa “roadtrip” reconhecida e
conceituada entre públicos jovens, famílias, turistas internos e externos. A influência das redes socias e das entidades cada vez mais impulsiona a divulgação do turismo e, por consequência, o turista cada vez mais procura soluções úteis e acessíveis
de consultar informação sobre destinos e retirar melhores e novas experiências dos

254

Portugal 2020

mesmos. Deste modo, é importante perceber a capacidade de uma interface para
divulgar e atrair os turistas.

3

Design de Identidade Visual

O mapa mental é uma ferramenta que “permite explorar rapidamente o alcance
de um dado problema, tópico ou assunto” (Lupton, 2008, p. 22), pelo que a partir da
criação de um mapa mental sobre o objeto de estudo, procurámos relacionar todos
os aspetos tangíveis e intangíveis que representassem a envolvência da N2, para
compreender como pode ser representada a sua identidade. Dessa forma podemos
entender que a envolvência da rota passa pela comunicação entre os turistas, pela
população residente nos municípios, experiência turística, criação de novos negócios, produção local de artesanato e gastronomia, a promoção da rota noutras cidades, entre outras ligações importantes. Em primeiro lugar foram desenhados alguns
esboços que remetessem para as texturas nas diferentes paisagens observadas pelos
turistas ao longo da viagem. Em segundo lugar experimentámos expressar a N2, a
partir da criação de um alfabeto que remetesse para o conceito da estrada e para
as suas sinuosidades, isto é, as suas curvas e direções, o começo e o final da rota.
Podemos verificar que esse processo resultou num signo gráfico linguístico, com
base na formalização dos conceitos já descritos através da tipografia (Figura 1).

Fig.1 Logótipo da rota N2. (Autora, 2020)

Para complementar o logótipo da rota, e ainda com a ideia de remeter a identidade visual para a paisagem observada ao longo do percurso, foram desenhados, a
partir de formas geométricas e utilização de cor como um elemento chave, módulos que representam as diferentes regiões, o Norte, o Centro, o Alentejo e o Algarve
(Figura 2). Estes módulos devem ser manejados de forma dinâmica com a finalidade
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de criar padrões ou fundos aumentados, por exemplo, que acompanhem o logótipo
e incorporem produtos relacionados com a divulgação e promoção da rota (Figura 3).

Fig.2 Módulos pertencentes à identidade visual da N2. (Autora, 2020)

4

Design de Interfaces no processo de Branding

Atualmente vivemos num mundo repleto de informação que está à distância de um
toque no ecrã do telemóvel pessoal. A realidade é que os sites que antes estavam preparados para serem lidos num “desktop”, têm agora que ser adaptáveis a diferentes
tipos de ecrãs. Isso implica pensar nas condições meteorológicas, de luz, de disponibilidade, dimensão física, entre outros.
Na construção de uma aplicação móvel, tal como acontece quando se constrói
um “site” existem vários pontos que se têm de ter em conta como a arquitetura da
informação, a programação, a usabilidade, acessibilidade e a narrativa gráfica (Silva,
2015, p. 421). Segundo Cooper et al., uma interface visual deve utilizar propriedades
visuais para agrupar elementos e criar hierarquia, disponibilizar estrutura visual,
utilizar uma imagem coesa, consistente e apropriada ao contexto, integrar forma
e função e, evitar ruído visual (2007, p. 293). O mesmo autor ainda defende que a
interface deve claramente comunicar a marca, se quisermos assegurar sucesso nos
primeiros cinco minutos de experiência (2007, p. 307), exercendo no utilizador uma
primeira boa impressão que o fará querer voltar a utilizar determinada interface.
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A relação entre a marca e o consumidor é mútua, ou seja, a ideia que o consumidor tem da marca importa tanto como os projetos da marca importam para o
consumidor (Davis & Baldwin, 2005, p. 26). Ora, se pensarmos na interface como um
meio de comunicação entre a marca e o consumidor, esta tem um forte papel nas
perceções do mesmo e o design da interface deve ser o mais apelativo e consistente
possível com a identidade visual e corporativa da marca.

5

Desenvolvimento da app N2

A construção de um protótipo da app N2 assentou num processo faseado. Numa
primeira fase identificou-se o público-alvo: caraterizado por turistas portugueses
e estrangeiros, com uma personalidade jovem, que viajam sozinhos ou em grupos,
com amigos ou família, utilizam qualquer tipologia de transporte e escolhem viajar
em qualquer estação do ano, preferem destinos que fujam às grandes concentrações
de turistas, mas gostam de interagir com pessoas que tenham tido experiências
semelhantes, recordar as memórias e as histórias vividas e até partilhar com os
amigos mais chegados.
De seguida foram exploradas as funcionalidades que a aplicação móvel precisava
disponibilizar para cumprir com as necessidades do público alvo, não esquecendo
que teria de ir também ao encontro do contexto social, cultural e económico dos municípios que, por se encontrarem no interior do país, assumem aspetos diferentes
dos municípios do litoral. Alguns desses aspetos podem estar relacionados com a
hospitalidade das pessoas, o tempo disponibilizado pelos serviços, restaurantes, alojamentos e museus, ou até temas mais sensíveis como a desertificação, a centralização de poder, o envelhecimento da população, a migração dos jovens para centros
urbanos, entre outros.
Após o levantamento de todas as funcionalidades necessárias, foi desenvolvido um mapa da app a partir do qual se desenharam os primeiros esboços de ecrãs. Segundo Garret, “an impression about your organization is inevitably created
by their interactions with your product” (Garrett, 2011, p.38). Assim, é fundamental
que os ecrãs sejam desenhados desde o início de acordo com as normas gráficas da
marca, tendo em consideração as dimensões, as margens de segurança e as paletas
cromáticas predefinidas, entre outras regras. O mapa da app continuou a sofrer alterações à medida que os esboços surgiram.
Com a criação dos primeiros esboços (Figura 3), com a definição dos botões e dos
ícones e tendo em conta os aspetos interativos, elaborou-se um diagrama do percurso do utilizador ou arquitetura da informação (Figura 4), que é similar ao mapa
da app, mas que contém todas as ligações possíveis com base na ação do utilizador.

DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

257

Fig.3 Esboços de ecrãs para a aplicação móvel. (Autora, 2020)

Quando os ecrãs foram finalizados, foram inseridos na plataforma InVision para
testar as dimensões dos elementos visuais e as ligações entre os ecrãs, este processo permitiu afinar o percurso do utilizador dentro da aplicação, e foram corrigidas
algumas falhas relacionadas com a narrativa gráfica, hierarquia da informação e o
equilíbrio entre a composição do texto e da imagem, tendo sempre como princípio a
experiência do utilizador.
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6 Arquitetura da informação e percurso do utilizador
(user flow)

Fig.4 Arquitetura da informação da app N2. (Autora, 2020)

Os conteúdos inseridos dentro da aplicação móvel são disponibilizados de acordo
com as necessidades do turista na N2. As zonas de interação com a interface associam-se aos momentos seguintes:
Registo – espaço na aplicação que serve para o utilizador criar o seu perfil com os
seus dados básicos, a partir de uma conta criada poderá aceder em qualquer dispositivo que tenha a aplicação instalada (Figura 5);
Menu principal – zona com mais ligações para outros ecrãs, em qualquer altura
da navegação o menu deve estar sempre acessível (Figura 6);
Perfil – na zona do perfil o utilizador pode ver a informação básica e os quilómetros que já percorreu, a contagem dos quilómetros é contabilizada com base nas
viagens já realizadas, a partir do perfil pessoal, o turista pode usufruir da galeria
de fotos tiradas durante a sua experiência, pode aceder à coleção de carimbos dos
municípios já colecionados, tem uma área de pontos de interesse que destacou como
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favoritos, poderá ainda recordar e partilhar as viagens que já fez anteriormente, pode
consultar perfis que está a seguir ou então procurar para seguir novas pessoas e tem
ainda acesso às opções do perfil por exemplo para editar dados pessoais (Figura 7);
Sobre a N2 – nesta secção o turista consulta informação geral sobre a rota e sobre
cada município em particular;

Fig.5 Ecrãs de entrada e registo na aplicação
N2. (Autora, 2020)

Fig.6 Ecrã do menu principal. (Autora, 2020)

Fig.7 Ecrãs de perfil. (Autora, 2020)

Fig.8 Ecrãs dos pontos de interesse.
(Autora, 2020)
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Roteiros – aqui o utilizador consulta os roteiros que criou e que estão ativos ou,
no caso de não ter criado nenhum ainda, pode começar a planear novos roteiros e
visualizar geograficamente num mapa de Portugal;
Pontos de Interesse – esta zona deve ser consultada com a permissão de acesso
à localização do telemóvel para serem sugeridos eventos e pontos de interesse de
acordo com a localização da pessoa, desta forma o turista poderá saber o que está
a acontecer no momento exato ou próximo do local em que se encontra (Figura 8);
Passaporte – esta parte da app é onde se guardam os carimbos recolhidos e onde
se recolhem novos carimbos através da leitura de QR codes nos pontos de interesse;
Informações úteis – um espaço para divulgação de contactos de emergência, oficinas, hospitais, ou outros que sejam relevantes;
Definições – nas definições o utilizador pode ativar ou desativar notificações,
consultar atualizações dos termos legais e regulamentos de privacidade, bem como
alterar a palavra-passe de entrada na conta ou editar outros dados;
Terminar sessão – proceder ao encerramento de uma conta para fechar a aplicação ou poder entrar com outra conta no mesmo dispositivo.
Com base na marca gráfica desenvolvida, na arquitetura de informação e no “user
flow” apresentamos uma proposta de interface para a aplicação móvel N2 que poderá
potenciar a experiência dos turistas antes, durante e depois de fazerem a rota.

7

Conclusão

O turismo em Portugal é um foco estratégico do governo, que trabalha no sentido de
melhorar a qualidade da oferta, trazendo mais crescimento económico. Atualmente,
o destino Portugal encontra-se bem posicionado na Europa e no Mundo, mas existe ainda uma maior procura pelo litoral do que pelos destinos do interior do país.
Assim, torna-se imperativo instituir estratégias de valorização do interior capazes
de comunicar os verdadeiros valores do território.
Através da investigação realizada na área do design de interfaces e na área da
identidade visual da marca foi possível o cruzamento de conhecimentos fundamentais para entender a importância da perceção do consumidor sobre uma marca
através da interface do seu produto. Esta perspetiva culminou na realização de um
protótipo para a aplicação móvel N2 que procura provocar uma correta perceção da
identidade da marca, cujos princípios são atingir a coerência e consistência entre
a interface e a marca gráfica, tornando possível contribuir para a divulgação e promoção da rota turística N2, no sentido de torná-la mais apelativa e reconhecida. A
interface proposta carece de testes de usabilidade – uma fase indispensável para a
aprovação e aperfeiçoamento da aplicação móvel. Será fundamental a continuação
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do estudo da proposta aqui apresentada, para ampliar e discutir os seus resultados
com maior rigor.
A presente investigação permite concluir que o design de comunicação assume
uma forte relevância na capacidade de comunicação de uma rota turística e contribui para o estudo do design de comunicação associado ao setor do turismo ajudando
a compreender possíveis estratégias para o posicionamento de rotas turísticas através de novos meios digitais em sintonia com a respetiva marca.
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Analisis y Desarrollo de Infografias
como Herramienta de Comunicacion
utilizada en el Jornal Público1
Gabriela Castillo2, Célia Figueiredo3

Resumo. El análisis y desarrollo de infografías se realizó en la sala de redacción
del jornal Público, por un periodo de seis meses; el Público es hoy en día un diario
de referencia Portugués, que gano diversos premios entre los que se encuentran los
Malofiej, considerados los premios más importantes de la infografía, el primer ejemplar del jornal surgió el 5 de Marzo de 1990, con un tiraje de 80.000 ejemplares, y fue
el primer jornal en salir simultáneamente en Lisboa y Porto con ediciones distintas.
La investigación se abordó a través de una metodología teorico-practica la cual
se desarrolló a través del aprendizaje en la sala de redacción desenvolviendo y aplicando el conocimiento adquirido; el desarrollo de la práctica permitió estar en las
diferentes fases del área de infografía que se realizan en el jornal, desde las rutinas
infográficas como actualización del estado del tiempo, hasta la investigación, recolección de información y desarrollo de infografías, a partir de temas específicos.
Como conclusión de la práctica e investigación realizada, se presentan los proyectos desarrollados los cuales fueron validados por el jornal y sus usuarios, las infografías realizadas permitieron desenvolver cada vez más conocimiento, habilidades
y experiencia adquirida.
Palavras-chave: Infografía, periodismo, diseño gráfico, diseño de la información,
jornalismo digital.

1 El presente texto nace en el marco del informe de prácticas desarrollado para obtener el grado de Mestre
en la Universidad de Évora, Portugal “Análisis y desarrollo de infografías como herramienta de comunicación
utilizada en el jornal Público” bajo la orientación de la Professora Doutora Célia Maria Figueiredo
2

Universidade de Évora, Largo dos Colegiais 2, 7000-645 Évora, Portugal. gabriela586@gmail.com

3 Universidade de Évora, Largo dos Colegiais 2, 7000-645 Évora, Portugal. celiafigueiredodesign@gmail.com
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INTRODUCCIÓN

La infografía es la representación editada de datos la cual busca ser comprendida
por un gran número de personas, recurre a herramientas gráficas y visuales para
que pueda ser usada por los lectores para explorar los datos e información; está presente en muchas áreas y es utilizada en manuales de instrucción, informes financieros, posters o materiales de divulgación científica, y entre otros en el periodismo,
es en este donde vamos hacer énfasis del uso de las infografías a través de la práctica desarrollada en el jornal Público.
En el periodismo las infografías son narrativas visuales que utilizan diferentes
recursos de la comunicación gráfica, como gráficos, mapas, dibujos, iconos, esquemas, fotografías, animación, sonido, vídeo en las diferentes plataformas digitales e
impresas, acompañando el texto. El objetivo de la infografía no es apenas convertir la
información más atractiva, es ayudar al lector a comprender el contenido del artículo.
Como diseñadora gráfica formar parte del equipo de infografía del jornal fue un
desafío, un diseñador gráfico no es un infografista, pero tiene las bases para especializarse, desenvolver sus capacidades y convertirse en uno, estas bases permitieron
que la adaptación a las rutinas del jornal fuesen posibles y llegar a desarrollar infogramas de forma individual o ser parte de equipos de trabajo.
El Público es un jornal que está en sintonía con los procesos y avances tecnológicos, busca estar a la vanguardia del acontecer, y apuesta por brindar una información diversificada, abarcando los más diversos campos y actividades para satisfacer
los diferentes intereses y motivaciones de los lectores.
La práctica además de permitir desenvolver y adquirir nuevas competencias teórico-prácticas brindo la oportunidad de hacer parte de equipos de trabajo en los que
la estudiante pudo hacer parte de las diferentes fases del proceso infográfico, incluyendo las fases de investigación y desarrollo.

2

OBJETIVO GENERAL

Tener contacto con el contexto real del proceso de creación y desarrollo de infografías, ampliando el conocimiento de cómo, cuándo, quien y con quien se producen
infografías, sea impresas u online, teniendo como objeto de estudio el jornal Público.

2.1. Objetivos específicos
Analizar y comprender el desarrollo de infografías como vehículo de información
que involucra diferentes elementos visuales
Distinguir los diferentes actores que hacen parte del proceso infográfico en el
jornal Público
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Desenvolver las competencias teorico-practicos obtenidos durante la formación
académica y adquirir nuevos conocimientos que permitan crecer como diseñadora

3

DEFINICIÓN DEL TEMA

La infografía permite representar visualmente cualquier tema, se apoya en gráficos
estadísticos, diagramas, mapas, iconos, tipografías y entre otras ayudas visuales
que le permiten jerarquizar la información, y se distingue del texto escrito porque
no obliga a una lectura lineal, pero esto no significa que la infografía simplifique la
información, por el contrario brinda herramientas que le permiten a los usuarios
profundizar y explorar los datos.
En un periódico la infografía puede funcionar individualmente presentando un
tema o como complemento de un texto escrito, y permite representar visualmente y
con eficiencia información que el texto y la fotografía no alcanzan.
Determinando la importancia de la infografía en los jornales, se pretende desde
la práctica hacer un levantamiento de este a través de un proceso de aprendizaje e
investigación en el jornal Público.

4

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La metodología planteada en este informe procura dar respuesta al título del mismo
“Análisis y desarrollo de infografías como herramienta de comunicación utilizada en el
jornal Público” para llevar a cabo este análisis se implementó una metodología teórico-práctica en el cual se abarca el análisis de la sección de infografía desde la teoría
y estudio de la misma, así como desde el desarrollo de una práctica por 6 meses en
el jornal Público en esta área.
La metodología implementada está dividida en fases utilizando la estructura del
Método de Investigação teórico-práctica em Design, elaborado por Inês Secca Ruivo
(2013) el cual fue alterado para dar respuesta a la investigación, teniendo en cuenta
que se realiza a través de una práctica.
Pregunta o ámbito del problema
¿Cómo es el desarrollo de infografías en el jornal Público?
Para resolver esta pregunta se realiza un
Análisis y desarrollo de infografías como herramienta de comunicación utilizada en el jornal Público
Este análisis se realiza por medio de una investigación teórico práctica
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Teórico

Práctica

Estudio e investigación de la historia de
la infografía desde sus inicios hasta la
actualidad

A través de una práctica desarrollada en el
jornal Público, en la sección de infografía, entre
el 2 de enero de 2019 y el 30 de junio del mismo
año, en la ciudad de Lisboa, se desenvolvió
la práctica en turnos rotativos de 10am a
6pm o 2:30pm a 9:30pm, de lunes a viernes
durante 6 meses. En el periodo de prácticas fue
desarrollada una metodología de investigación
activa que permitió aprender, desenvolver
y crear infografías, fases durante las cuales
se trabajó con la orientación y apoyo de los
colegas de la sección

Investigación y contextualización de la
infografía jornalistica

Estudio del estilo de infografía utilizado en
el jornal public

Entrevistas a integrantes del jornal que
hacen parte de las diferentes secciones del
periódico

El análisis permite determinar procesos y desarrollos en la sección de
infografía en el jornal
y como resultado de la investigación se resuelven
Conclusiones y consideraciones que permiten dar respuesta a la pregunta inicial

5

LA INFOGRAFÍA

La infografía es una herramienta utilizada para ayudar la comprensión de información y recurre a elementos gráficos y visuales para presentar de forma más clara e
intuitiva informaciones, historias, datos entre otros; está presente en muchas áreas
y es utilizada en manuales de instrucción, relatórios financieros, posters o materiales de divulgación científica, y entre otros en el periodismo.
Según Jose Manuel de Pablos (1998), la infografía no es un descubrimiento reciente ni producto de la informática, como se podría pensar, teniendo en cuenta la
raíz de la palabra, info, la cual viene de información y grafía de gráfica, la infografía
parte de la necesidad del humano por comunicar, desde que el hombre descubrió
el trazo y junto a él, el soporte, y aquí vendrían las primeras pinturas rupestres, las
cuales fueron los primeros esbozos de dibujos e intentos de comunicación que con el
tiempo el ser humano a través de sus habilidades y de un proceso cultural desarrollo
signos capaces de facilitar un mensaje a quien conociera su interpretación, estas
primeras formas de interpretación y comunicación ocurrieron en diferentes lugares
y en diferentes etapas de la historia.
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Este proceso evolutivo y deseo de la humanidad por comunicarse cimentaron las
bases de la infografía, a lo cual Pablos (1998), se refiere como “...infografía ha habido
siempre, desde la primera unión comunicativa de un dibujo o pintura subrayada
por un texto alusivo…” siguiendo el pensamiento del autor podemos referirnos al
Concepto bI + T planteado por él y en el que resuelve “…la infografía como la presentación impresa (o en un soporte digital puesto en pantalla en los modernos sistemas
en línea) de un binomio Imagen + Texto: bI+T. Cualquiera que sea el soporte donde
se presente ese matrimonio informativo: papel, plástico, una pantalla... barro, pergamino, papiro, piedra…”.
De este modo la infografía es tan antigua como la unión de un texto con imagen,
manifestación que podemos encontrar en el legado dejado por los egipcios, o en la
antigua Mesopotamia en 1750 a.c, con el Codigo de Hamurabi en los que se observa
un conjunto de leyes esculpidas en soporte duro, acompañadas de la figura del rey
babilonio atendiendo al dios Shamash4.
Esta fórmula visual ha estado siempre presente a través de la historia, hasta
convertirse en la infografía que vemos actualmente, la cual según Cairo (2011) una
infografía no es algo simplemente para ser observado, sino para ser leído; el objetivo
central de cualquier trabajo de visualización no es la estética ni el impacto visual
per se, sino el ser comprensible primero y bello después o ser bello a través de una
exquisita funcionalidad.

6 LA PRÁCTICA
6.1. Introducción a una sala de redacción
Llegar al jornal Público y hacer parte del equipo de infografía como practicante, fue
un desafío personal y profesional, en el que se colocaron a prueba mis capacidades
como diseñadora.
La sala de redacción es el alma del jornal, un espacio en el que trabajan en conjunto, periodistas, diseñadores, programadores, entre otras profesiones que laboran
bajo el mismo objetivo, el de entregar información verídica de forma responsable y
con criterio.

4 Shamash era uno de los dioses de Mesopotamia, mejor conocido como dios del sol y la justicia, de
acuerdo con los textos sumerios, este dios era representado como un gobernador, donde sentado sobre su
trono en los cielos podía ver todo lo que sucedía e iluminaba toda la tierra con su esplendor y brindaba
calidez. (https://www.mitologia.info/shamash-dios-del-sol/)
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La sección de infografía hace parte del área de diseño del jornal, la cual también
incluye multimedia, diagramación y fotografía, todo bajo la dirección de la directora
de arte Sónia Matos, en el jornal infografía es un área transversal en la que participan diferentes secciones y puede involucrarse con las diferentes áreas como diseño,
marketing y editorial.
Entrar en la sala de redacción del jornal y hacer parte del equipo de infografía,
fue compartir diferentes puntos de vista para determinar y hacer la mejor visualización posible.

6.2. El equipo de Infografía
El jornal Público es uno de los principales diarios portugueses, y es reconocido por
su línea gráfica, por la cual ha recibido innumerables premios, así que llegar como
practicante en el equipo de infografía, fue colocar a prueba el conocimiento adquirido durante la licenciatura y el primer año de maestría.
El equipo de infografía es conformado por Célia Rodrigues (coordinadora), Jose
Carlos Alves, Francisco Lopes y Catia Mendoça, es un equipo de trabajo que se complementa entre si y en el que Célia rodrigues como coordinara busca potenciar las
capacidades de cada uno “..Gosto de deixar que as pessoas escolham as tarefas de
acordo com as suas apetências porque acredito que se sentirão mais motivadas e que
se obterá a um resultado muito melhor…” cada elemento del equipo se distinguen
por sus líneas gráficas diferentes pero adaptadas al estilo del jornal, es un equipo
que ha evolucionado y se ha adaptado a las nuevas tecnologías, ya sea por actualizaciones y formaciones que el jornal brinda o por iniciativa propia.

6.3. Metodología de trabajo
El equipo de infografía en el jornal Público, antes de comenzar a ejecutar una infografía, analiza los datos y se plantea cuáles son las preguntas que el lector va intentar responder con esa información, también tiene en cuenta que la forma del gráfico
está restringida por la función que debe tener.
Para crear una visualización, el primer objetivo es definir el enfoque de la historia, el cual da las pautas y elementos a investigar, determinando la formas gráficas
que deben estar en función de los objetivos e información a comunicar, respondiendo y explicando las preguntas planteadas en la visualización, intentando no
trivializar o exagerar el contenido, registrando siempre las fuentes de investigación.
El desarrollo de las infografías diarias son atribuidas a la persona que tenga el
tiempo disponible, y estas casi siempre proceden de áreas como economía, sociedad
o mundo, las cuales son las secciones que más solicitan el desarrollo de infografías
para complementar los artículos.
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6.4. Desarrollo y conceptualización de infografías
El desarrollo y conceptualización de infografías fue un proceso que como practicante desarrolle de menos a más, con apoyo del equipo de infografía en cabeza de Celia
Rodrigues como coordinadora, fueron seis meses desde el 2 de enero hasta el 30 de
junio de 2019 en horario de 10am a 6pm de lunes a viernes, a través del cual aprendí
la metodología y el paso a paso de la creación de infografías en el jornal Público, fue
un proceso de aprendizaje y al mismo tiempo un crecimiento profesional y personal,
en el que a través de las rutinas y la práctica diaria se adquirió mayor conocimiento
sobre el área y su contexto; este aprendizaje se desenvolvió en el tiempo través de
las siguientes fases (Tabla 1).
Tabla 1 Fases del desarrollo y creación de infografía
Fase 1

Esta primera fase fue de acercamiento, de conocer, entender y aprender
el desarrollo de infografías en el jornal, a través de conocer el equipo de
trabajo, entender la metodología empleada y aprender el estilo gráfico
utilizado, fue una fase en la que por medio de las rutinas gráficas y algunas
infografías del día a día adquirí mayor conocimiento y comprendí el
contexto y la labor como infografista.

Fase 2

Fue una fase de aplicar el conocimiento adquirido y en acompañamiento de
la coordinadora, el equipo de infografía y periodistas, se desarrollaron más
infografías diarias de forma autónoma, y fui parte de equipos de procesos y
creación de infografías programadas.

Fase 3

En esta última fase, fue demostrar lo aprendido y la confianza dada por
el equipo de trabajo a través de la creación de infografías programadas de
forma autónoma y en equipo.

A continuación una selección de algunos trabajos desarrollados de forma individual y como parte del equipo de infografía durante la práctica, algunos de estos proyectos incluyen versión multimedia, los proyectos desarrollados por la estudiante
son firmados bajo el nombre de Gabriela Gómez.
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AS VACINAS EN PORTUGAL SÃO UM CASO DE SUCESSO
Primer infograma en el que tuve la oportunidad de participar desenvolviendo
graficos y propuestas en conjunto con la infografista Catia Mendoça, y la periodista
Rita Marques Costa, bajo la coordinación de Celia Rodrigues, es un infograma que
representa el impacto de las vacunas en Portugal a través de una escala de color en
la que se presenta la reducción de casos notificados después de estas ser introducidas, acompañado de graficos que contextualizan la cobertura en Europa y el mundo.
Versión multimedia

Fig.1 Infograma “As vacinas em Portugal são um caso de sucesso”. Infografía: Gabriela Gómez
y Catia Mendoça. Coordinación: Célia Rodrigues, Texto: Rita Marques Costa. Publicación: 24 de
febrero de 2019, jornal Público (Portugal)

DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

271

VAMOS A BANHOS
Infografía desarrollada de forma individual, con el acompañamiento y guía de
los colegas, en la que se ubicaron las playas con banderas azules de Portugal, utilizando el mapa para señalar su ubicación y acompañada de gráficos que contextualizan la cantidad y calidad de playas con bandera azul en Europa.

Fig.2 Infograma “Vamos a banhos”. Infografía: Gabriela Gómez. Publicación: 2 de junio de 2019,
jornal Público (Portugal)
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ESPAÇO 1969
Infograma el cual hacia parte del especial que conmemoraba los 40 años del
primer viaje del hombre a la luna, infograma el cual estuvo acompañado de una
versión multimedia, en la que participo el equipo de infografía en pleno, desde la
investigación hasta el montaje multimedia y en papel. Infografia basada en el primer viaje tripulado por el hombre, trayecto y condiciones que se vivieron durante el
trancurso. (Versión multimedia)

Fig.3 Infograma “Espaço 1969”. Infografía: José Alves, Franciso Lopes y Gabriela Gómez.
Coordinación: Célia Rodrigues. Publicación: 14 de Julio de 2019, jornal Público (Portugal)
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PORTUGAL É O 4 PAÍS DE EUROPA COM MAIS ESPÉCIES EM RISCO DE EXTINÇÃO
Infograma elaborado en conjunto con la infografista Catia Mendoça, bajo la coordinación de Celia Rodrigues, realizando investigación, ilustraciones y desenvolvimiento web para la versión multimedia, desarrollado a través del informe de especies en riesgo de extinción, en el que se presenta a Portugal como el cuarto país de
Europa con mas especies en riesgo de extinción. (Versión multimedia)

Fig.4 Infograma “Portugal é o 4 país da Europa com mais espécies em risco de extinção”.
Infografía: Catia Mendoça y Gabriela Gómez. Coordinación: Célia Rodrigues. Publicación: 4 de
Agosto de 2019, jornal Público (Portugal)

A BIODIVERSIDADE A VOAR PELOS ARES
Infograma desarrollado en el marco de la cimera del clima, elaborado el equipo
de infografía junto a la periodista Claudia Carvalho, en el que se presenta las diferentes especies de mariposas portuguesas. (Versión multimedia)

Fig.5 Infograma “A biodiversidade a voar pelos ares”Infografía: Catia Mendoça, José Alves,
Francisco Lopes y Gabriela Gómez. Coordinación: Célia Rodigrues. Texto: Claudia Carvalho.
Publicación: 25 de septiembre de 2019, jornal Público (Portugal)
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CONCLUSIONES FINALES

Analizar el desarrollo de infografías como una herramienta de comunicación en el
jornal Público, a través del estudio y contextualización histórico de la infografía, su
proceso, desarrollo y evolución hasta la actualidad, así como la investigación práctica
llevada a cabo en el Público a través de la experiencia obtenida con el equipo de infografía por medio de la práctica curricular, permitió llegar a las siguientes conclusiones:
La infografía ha evolucionado a la par de los acontecimientos mundiales y los
cambios tecnológicos; la infografia jornalistica brinda la oportunidad de contar hechos culturales, politicos y sociales, con la posibilidad de tener una mirada crítica
que le permite a los lectores profundizar y explorar la información.
En el desarrollo y ejecución de infografías la forma del gráfico debe estar restringida por la función, los elementos gráficos utilizados deben estar justificados y responder a las preguntas planteadas por la misma, la infografía no simplifica la información brinda herramientas para que los lectores profundicen y exploren mejor los datos.
Las infografías deben crear patrones entendibles y equilibrios que permitan que
la información sea comprendida por una audiencia mayor.
El área de infografía del jornal Público ha recibido diferentes reconocimientos,
esto se debe en parte al estilo y línea grafica del mismo, la cual brinda coherencia y
ritmos de lectura agradables a sus lectores.
El desarrollo de infografías en el jornal ha ido de la mano de las tendencias y
nuevas tecnologías, no ha sido una evolución fácil debido al rápido avance de la tecnología, pero el equipo de infografía a través de formaciones e iniciativa propia ha
conseguido estar a la par de estos avances, desarrollando infografías digitales que
llegan a competir con diferentes periódicos internacionales.
El periódico en formato impreso continúa y no tiene aún una fecha de vencimiento, el formato online brinda mayor libertad, en específico al área de infografía permitiendo mayor interactividad con el lector e implementando elementos multi-mediales.
Teniendo en cuenta los límites de formato en la prensa la infografía permite
contar una historia de forma interesante y atractiva, organizar datos y crear patrones que se puedan comprender rápidamente, esto no significa que se simplifique
la información por el contrario se presenta determinada información para que los
lectores profundicen y exploren sobre los temas abordados.
La infografía en el periodismo no es solo un complemento al texto, en ella se
combinan palabras y herramientas visuales que explican los acontecimientos descritos en los artículos y sitúan la historia y sus protagonistas en un contexto determinado, una infografía debe responder siempre el cómo, cuándo, donde, porque,
quien y para qué.
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Sixstripes: Promovendo a representatividade
LGBTQ através de uma plataforma
de visualização de dados
Renato Rocha1, João Victor Maciel2, Suzana Cardoso3

Abstract. Representation is an integral part of the LGBTQ cause. By fighting for it,
the community ensures the preservation of its own identity, rights and spaces in a
cis-heteronormative society. To foment this, the present work proposes the creation
of a digital platform that promotes LGBTQ works and personalities to people both
inside and outside of the community. To achieve this goal, data visualization—supported by the Human-Centered Design approach—is used as an empowerment—and
empathy-generating tool in favour of the community. The iterative user-testing sessions executed during each of the project’s phases attested the need for the platform,
as well as aligned it with the target audience’s objectives and expectations regarding features, usability, information architecture and emotional output. Thus, the
Sixstripes digital platform presents itself as a medium for discovering and sharing
data about people and works that are regarded as LGBTQ-representative.
Keywords: LGBTQ Representation, Data Visualization, User Experience, User-Centered
Design.
Resumo. A representatividade é parte essencial da causa LGBTQ. É lutando por ela
que a comunidade garante a preservação de sua identidade, direitos e seus espaços
em uma sociedade cis-heteronormativa. De forma a fomentar esse aspecto, o presente trabalho propõe a criação de uma plataforma digital que promova obras e personalidades LGBTQ para aquelas que são parte ou não da comunidade LGBTQ. Para tal,
se utiliza da visualização de dados—apoiada pela metodologia do Design Centrado
no Usuário—como uma ferramenta geradora de empoderamento e empatia para
com a comunidade. Os testes iterativos realizados com usuários em cada etapa do
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projeto atestaram a necessidade da plataforma, bem como a alinharam com os objetivos e as expectativas de funcionalidades, usabilidade, arquitetura de informação e impacto emocional do público-alvo. Assim, a plataforma digital Sixstripes se
apresenta como meio de descobrir e compartilhar dados de pessoas e obras que são
consideradas representativas para toda a comunidade LGBTQ.
Palavras-chave: Representatividade LGBTQ, Visualização de Dados, Experiência do
Usuário, Design Centrado no Usuário.

1

Introdução: Fomentando a Representatividade

É inegável a evolução crescente dos debates e movimentações ao redor do mundo
acerca da comunidade LGBTQ—termo utilizado para se referir ao movimento social
composto por minorias não-normativas de sexualidade e gênero. A crescente cobertura da média acerca de suas pautas e reivindicações confere, a cada dia, mais
visibilidade a este grupo que luta para ter a sua existência reconhecida e respeitada.
No entanto, a visibilidade não é o suficiente para corrigir as situações hostis
vivenciadas por membros da comunidade. Por estar em uma sociedade cis-heteronormativa de “família nuclear tradicional, composta por homem, mulher - ambos
cis-heterossexuais - e filhos biologicamente gerados.” (Pereira, 2017, p. 127), o indivíduo queer—originalmente, um termo pejorativo, mas que foi ressignificado pela
comunidade LGBTQ (Butler, 2002)—é visto como um intruso e, assim, sofre violências físicas, psicológicas e simbólicas rotineiramente. Essas não são apenas provenientes de grupos antagonistas, mas também das estruturas políticas, econômicas e
culturais que somente reconhecem e corroboram os padrões normativos.
Para reversão desse cenário é necessário que ocorra o exercício de representatividade nas diversas esferas da sociedade, isto garante que as pautas LGBTQ sejam tanto levadas à tona, quanto avaliadas e executadas da maneira correta, consideradas
em sua necessidade e gravidade reais.
Como meio de fomentar essa representatividade, as médias digitais sugerem
uma alternativa ao aspecto assimilador dos meios de comunicação de massa por
abrirem espaço para a construção coletiva de conhecimento já que seus usuários são,
simultaneamente, consumidores e produtores de conteúdo.
O presente projeto busca se apoderar dessa oportunidade. Tomando forma como
uma plataforma digital que permite a descoberta, análise e compartilhamento de
dados acerca da representatividade LGBTQ no mundo, facilitando o acesso a conteúdos e informações normalmente dispersos e rotineiramente invisibilizados pelos
média cis-heteronormativos.
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Revisão de Literatura

2.1. Representatividade: o X/L/G/B/T/Q da questão
A realidade humana é complexa. Não se limitando a lidar com as intempéries da
natureza e suas próprias necessidades fisiológicas, os indivíduos também precisam
saber navegar pelos próprios mecanismos sociais que foram criados, inicialmente,
para protegê-lo do mundo exterior.
Desses se destaca a Representação Social—fenômeno cunhado e estudado pelo
psicólogo social francês, Serge Moscovici—pela sua relevância persistente nos movimentos de minorias sociais, como a Comunidade LGBTQ. Para Moscovici (1978), a
Representação Social é o processo de cristalização de um conhecimento no imaginário popular a partir de sua difusão, surgindo como mecanismo alternativo à impossibilidade de reunir, na sociedade de massas, todos os cidadãos e cidadãs para discutir e decidir sobre os diferentes interesses que circulam nas nações e comunidades.
Segundo o autor, ao exigir que a informação relevante ao grupo seja transmitida
e fixada da forma mais rápida possível, o processo de Representação desfavorece a
verossimilhança, abrindo espaço para a ressignificação e deturpação da realidade
ao passo que as pessoas constroem e transmitem—intencionalmente ou não—impressões incompletas e tendenciosas sobre assuntos passados e atuais.
É nesta lacuna que a soma do estranhamento, do preconceito e do distanciamento que classificou a população queer como intrusa na sociedade tradicionalmente
cis-heteronormativa. Isso gerou diversas representações nocivas que desencadearam a marginalização do indivíduo queer nas esferas econômico-culturais.
Como resposta a tais representações nocivas, toma a frente da Comunidade a
pauta da Representatividade. Este se diferencia da representação por não ser o processo representativo em si, mas sim uma qualidade que se atribui àquilo que está
apto a bem representar, sendo reconhecido seu direito de fazê-lo.
Naturalmente é gerado um questionamento quanto ao que pode ser considerado
um bom representar. Uma possível resposta existe em paralelo com o trabalho da
teórica política Hannah Pitkin, que em seu livro O Conceito da Representação (1976)
sugere a existência de quatro tipos de representação: a formalista, que foca na legitimidade processual; a descritiva, um espelhamento de características, sem conteúdo; a simbólica, que se fixa nos símbolos em detrimento de conteúdo e interesses; e,
por último, a substantiva—considerada ideal—no qual a ênfase é no equilíbrio entre
as ideias representadas e a capacidade de atuação do representante.
Este projeto aplicado busca o fomento à Representação Substantiva, promovendo
pontos de referência queer—movimentos e produtos passados e atuais— para que a
sociedade como um todo possa difundir informações, conquistas e obras LGBTQ em
seus diferentes contextos sociais e políticos.
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2.2. Média e Representatividade
Entender como se constitui a representatividade não é o suficiente para que um
produto possa empoderar a comunidade. É também necessário compreender e se
apropriar dos próprios mecanismos de difusão de Representações, em especial o
maior deles: os média de massa.
Sendo composta por meios que “atingem simultaneamente uma vasta audiência, em um curto espaço de tempo, envolvendo milhares de pessoas no processo”
(Alexandre, 2001. p.113), os média de massa possuem papel essencial na promoção
da diversidade em sociedade, de modo que, ao produzir e reproduzir a sociedade em
papéis homogêneos, cis-heteronormativos, corrobora com a invalidação da identidade queer, contribuindo na perda de referências para a construção de uma visão
diversa do indivíduo.
Durante muito tempo a representação da comunidade LGBT na média, mais especificamente ao que se refere à propagação de bens de consumo nesses meios,
representava uma parcela de zero ou quase nada, e quando era feita, aparecia de
forma limitada e caricata, ficando longe de mostrar a verdadeira realidade que essa
comunidade vivenciava. (Correa et. al., 2015, p.4)

Dentro de uma sociedade pouco representativa, a relação entre o ‘querer ser’ e
o ‘poder ser’ está diretamente ligada a estruturas de poder. O ser diferente do que é
imposto mediaticamente transgride os padrões. O poder ser se torna um ato político.
Assim sendo, a representatividade LGBTQ nos média não só promove a discussão,
mas também a formulação da identidade de quem a consome, expandindo as visões
de mundo, apoiando formas de existir, mostrando que o ‘poder ser’ é uma possibilidade real.

2.3. Digital como Média
O digital, diferente dos meios de massa tradicionais e sua audiência que, “além de
heterogênea e geograficamente dispersa, é constituída de membros anônimos para
a fonte” (Alexandre, 2001. p.113), possibilitou a produção e entrega de informações
em uma via de mão-dupla, no qual conteúdos cada vez mais personalizados e interativos podem receber um alto volume de inputs e retornos de seus consumidores.
Para potencializar o turbilhão de formatos de conteúdo, está presente no núcleo
do digital a Hipermédia: esquema de organização de informações digitais em que
«os elementos multimídia que constituem um documento (produto) estão conectados por hiperlinks. Portanto, a estrutura e os elementos são independentes uns
dos outros—ao invés de estruturalmente inseparáveis como na mídia tradicional”
(Manovich, 2001, p.38).
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A interconexão de elementos, em uma estrutura que se expande e se interliga
conforme novas informações são adicionadas, é extremamente oportuna para a potencialização da representatividade LGBTQ visto que conecta diversos médias e produtos mediáticos que já são veículos de representatividade mas que se encontram
dispersos. No entanto, para direcionar e tornar efetiva a liberdade do produto digital,
é necessário estruturá-los de maneira a transmitir sentido para quem o utiliza.

2.4. Visualização de Dados
A coleta e agrupamento de dados é normalmente delegada a algoritmos. No entanto,
entender onde e como aplicar tais dados—torná-los úteis—continua a ser uma atividade majoritariamente humana, muitas vezes realizada por usuários de sistemas
que compilam e apresentam as informações (Shur, 2017).
Logo, ao entregar dados aos usuários, é necessário entender de qual maneira
isso deve ser feito, buscando assim despertar conclusões e gerar utilidade ao serem
consumidos. Para tal, adota-se a abordagem da visualização de dados, que busca
apresentar, de maneira gráfica e organizada, um grupo de dados que normalmente
estariam dispersos, possibilitando ao usuário interpretar e compreender significados. A isto, Turkey (2001) denomina “análise exploratória visual”.
Aliados a isso, os produtos digitais hipermediáticos, permitem a inserção—na
própria visualização—de formas de manipulação do conjunto de dados, em uma
interação mútua entre humano-dispositivo que expande os limites de compreensão
e interpretação, podendo entregar conclusões de acordo com as decisões do usuário,
tanto de maneira exploratória quanto por meio de tarefas, permitindo que cada pessoa possa construir o próprio caminho.
Em escala, essa multiplicidade de caminhos efetivamente se contrapõe à construção monolítica de Representações nos média de massa, promovendo identidades
LGBTQ plurais. Logo, a história que as pessoas compreendem e transmitem a partir
desses dados pode promover empatia e normalizar a presença queer na sociedade,
além de mostrar aos membros da comunidade que suas aspirações são tão válidas
quanto as de qualquer outra pessoa.

3

Metodologia

Para o desenvolvimento deste projeto, foi adotada a perspectiva do Design Centrado
no Usuário (DCU), metodologia focada em entender e entregar uma solução aos
usuários de acordo com seus anseios e necessidades, resultando em um produto que
resolva problemas reais de maneira assertiva. O processo do DCU é baseado em três
princípios (Preece et al, 2005): observação do usuário, avaliação empírica e design
iterativo. Portanto, o projeto consistiu em três etapas:
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1. Entendimento: analisar o contexto (referências históricas, outras soluções) e
aprender com as pessoas, entendendo suas dores e necessidades.
2. Exploração: reunir os aprendizados, identificando oportunidades, ideando e prototipando soluções que devem ser validadas com os usuários.
3. Materialização: os resultados obtidos da validação são analisados, implementados e por fim, é desenvolvida a versão final, trazendo a solução para o mundo
real.
Para suportar a aplicação dessas etapas, foram selecionadas as seguintes ferramentas: Pesquisa de Referências, Entrevistas em Profundidade, Card Sortings e
Testes Moderados de Usabilidade. Essas permitiriam feedback constante e estruturado direto das pessoas que utilizam a solução, auxiliando no refinamento e na
mudança de direcionamento do produto, quando necessário.

3.1. Definição inicial do produto e pesquisa referencial
A partir das discussões iniciais que direcionaram o objetivo do projeto para a criação de uma plataforma digital que apresentasse os dados e a história de pessoas e
obras LGBTQ, foi realizada uma pesquisa de referências pela internet para verificar
a existência de plataformas que trabalham com questões correlatas ou que utilizam
de dados na promoção da igualdade, de forma a avaliar a originalidade da proposta.
A pesquisa obteve quatro referências, selecionadas após uma triagem baseada
em similaridades de abordagem e assunto: Equaldex, The Divide, Destination Pride e
Wikimina. A partir dessas foi possível coletar os indícios da originalidade, pois embora todas sejam visualizações de dados, as de temática LGBTQ não abordam representatividade em si, focando em direitos civis. Mas a originalidade não é obrigatoriamente o indicativo de uma necessidade real. Para isso, a etapa de entendimento
requer contato com usuários.

3.2. Validação das necessidades
Entrevista. Para a validação inicial, dois procedimentos foram projetados: uma entrevista presencial e um card-sorting. Ambos utilizaram da mesma amostra, composta por sete jovens de 17 a 25 anos, utilizadores diários de médias digitais e que
são engajados em causas sociais, tanto LGBTQ, quanto não-LGBTQ. A este perfil, referimos como “Perfil Ideal”.
Na entrevista, os participantes em sua maioria apontaram utilizar de páginas
de busca, redes sociais e de entretenimento para buscar dados, obras e personalidades LGBTQ apenas quando possuem alguma informação ou palavra-chave prévia.
Essa informação é obtida por meio de indicações. Quando a descoberta não acontece
desta maneira, ela ocorre de forma passiva em plataformas como Spotify e Youtube.
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Os entrevistados também apontaram a frustração gerada pela falta de informações reunidas em um mesmo lugar, uma vez que, ao buscar por obras e personalidades LGBTQ, o universo de resultados é imenso e requer muito mais esforço de
curadoria para encontrar novidades ou informações confiáveis. Isso validou a necessidade de uma plataforma que possibilite—em um só lugar— buscar, descobrir
organicamente, compartilhar e utilizar dos dados para gerar novas conclusões
Card-sorting. Na segunda parte da validação, o card-sorting—método de avaliação
de arquitetura da informação e conteúdo de um produto digital—foi escolhido para
delimitar quais áreas seriam exibidas na plataforma, bem como as informações
dentro de cada uma.
O teste contou com duas etapas: uma etapa aberta na qual os participantes deveriam classificar personalidades LGBTQ, criando 6 categorias de acordo com seus
próprios critérios, e uma etapa híbrida na qual baseando-se nas categorias colocadas pelos participantes na etapa anterior, deveria ocorrer o levantamento de informações para aparecerem nos artigos das personalidades.
Como resultado da etapa aberta, o padrão de categorização detectado dividia as
personalidades entre áreas de Música, Cinema, Política, Ciência, Esportes e Internet.
A única divisão que apresentou divergência do padrão foi a categorização denominada “Ativismo”. Nesse caso, pela proximidade, a inserção de ativistas em política
não é prejudicial na compreensão da categoria. Enquanto na etapa seguinte, alguns
novos campos e informações foram citados pelos participantes para complementar
a base já oferecida no teste. Dentre eles estavam playlists e obras.
A plataforma passou a ter a seguinte estrutura:

Fig.1 Mapa de arquitetura de informação da plataforma.
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3.3. Coleta de Dados
Até o presente momento, são escassos os dados referentes a representatividade
LGBTQ. Os poucos existentes são de instituições, como GLAAD e PFLAG que coletam
dados quantitativos de áreas como política e produções artísticas.
Isso se apresentou como um obstáculo para que o produto alcançasse seu objetivo, pois um alto volume de dados era necessário para entregar valor. Se viu, então,
como necessária a construção de um banco de dados próprio de acordo com as informações apontadas pelos usuários no card sorting.
Assim, a construção do repositório foi realizada por meio de uma ampla pesquisa
por bancos de dados abertos e privados com o objetivo de coletar informações até
então dispersas. A busca apontou a Wikipédia como a base mais completa, e que
apresentava as informações de maneira estruturada, com dados qualitativos que
compõem cerca de 90% do nosso banco, os demais dados foram provenientes de
curadorias realizadas em buscas livres.
O esforço despendido na coleta demonstrou que a contribuição coletiva de informações é necessária para o produto escalar e atingir seu potencial.

3.4. Primeiro Protótipo
Priorizada a versão mobile—decisão embasada nos hábitos de consumo apontados
pelo público-alvo nas entrevistas—foram escolhidas a ecrã inicial e a visualização
de dados do eixo de cinema para a prototipação em baixa fidelidade (Esposito, 2018),
de forma a despender o mínimo de recursos para coleta feedbacks.
Ecrã Inicial. A ecrã inicial conta com os eixos ocupando a maioria de seu espaço.
Estes, por serem inseridos na bandeira LGBTQ, além de Informações como o nome
(marca), função da plataforma, menu e a expansão das faixas para exibir detalhes
das categorias.

Fig.2 Protótipos da ecrã inicial e do eixo de cinema.
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Eixo Cinema. Para o eixo de cinema, foi adotada uma estrutura de exploração de
linha do tempo, visto que uma apresentação simultânea de todos os dados geraria
confusão, dificultaria sua exploração e a descoberta de modo orgânico, limitando
seu impacto.
A esta se alia a visualização de dados por dispersão, representando cada filme
como um círculo dentro do conjunto, acompanhado pelo total de filmes lançados no
ano em questão. Após pressionado, cada círculo revela suas informações, possibilitando ao usuário a opção de acessar o perfil do filme.
Para promover a criação de conclusões com o uso dos filtros, os dados totais ainda estão presentes em opacidade menor ao filtrá-los, permitindo compreender visualmente o total de filmes de um gênero em comparação com o do ano. Disponível
a todo momento, um botão altera a visualização para uma lista tradicional.

3.5. Primeiro Teste de Usabilidade
Contando com uma amostra de 5 participantes—todos do perfil ideal e recrutados
aleatoriamente por conveniência—a primeira rodada de testes teve como objetivo
avaliar o nível de compreensão do usuário sobre as funcionalidades que a plataforma entrega, validar a visualização em formato dispersão, por lista, a navegação por
ano e o impacto dos filtros na comparação e obtenção de conclusões.
O primeiro teste apontou a falta de necessidade de uma ecrã inicial para mais
informações de cada eixo e a confusão quanto à visualização não parecer interativa.
Esses pontos resultaram em mudanças na visualização, como a inserção do número
total de filmes e um espaço delimitado para os círculos.

Fig.3 Nova visualização do eixo de cinema.

3.6. Segundo Protótipo
Eixo de Política. Com um explorador mais apropriado ao contexto, os dados do eixo
de política estão dispostos em uma visualização de mapa global da atuação política
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LGBTQ. Neste, os dados são apresentados por continente e contidos em um único
círculo totalizador para cada. Ao selecionar ou ampliar o mapa, o usuário tem acesso
aos dados por país e consegue entender rapidamente as quantidades relativas.

Fig.4 Visualização do eixo de política.

Diferente de cinema, não é disposto um círculo para cada ativista ou político,
mas um com o número total por país que, ao ser selecionado, apresenta as pessoas
e informações na parte inferior, dispostos em cards de lista lateral.

3.7. Segundo Teste de Usabilidade
Contando com sete participantes, novamente do perfil ideal e recrutados aleatoriamente por comnveniência, o segundo teste teve avaliou a percepção do novo modo
de exploração de cinema e o modo mapa da página de política. Diferente do teste
anterior, as tarefas foram realizadas sem grandes dificuldades, resultando em uma
taxa de sucesso superior.
Os poucos pontos levantados foram a dispensabilidade do menu, a necessidade de navegação persistente e um botão para confirmação dos filtros. Estes foram
aplicados na versão final. As conclusões obtidas neste segundo teste demonstram a
consolidação da plataforma como uma possível solução do problema identificado.

4

Consolidando a Interface

Os feedbacks diretos dos usuários reafirmaram e refinaram os padrões de interação
e os fluxos de experiência criados. Assim, se conclui a etapa de experimentação e se
passa para materialização da primeira versão do produto.
Para o visual final de alta-fidelidade (Esposito, 2018), foi produzida uma gama
de possibilidades que acatou tons escuros nas composições das ecrãs. Essa decisão
teve como princípio colocar o foco nos dados, facilitar sua compreensão e a busca
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por meio dos filtros; além de evitar a possível agressão visual que os usuários poderiam sofrer ao utilizar de uma aplicação predominantemente composta de cores
vibrantes.

Fig.5 Interface final da ecrã inicial.

A home segue composta pelas seis faixas que apresentam seus eixos temáticos,
com a marca se apoiando acima, junto de uma breve explicação da plataforma e os
botões para as futuras páginas de informações sobre o projeto, glossário de termos
LGBTQ e uma chamada à colaboração na coleta e atualização dos dados.

Fig.6 Visualização final do eixo de cinema.

288

Portugal 2020

As ecrãs dos eixos receberam uma nova estrutura de navegação, resultado dos testes de usabilidade. Deste modo, o ícone da marca agora aparece no canto superior,
se apresentando ao usuário como um botão de retorno à ecrã inicial. Abaixo dela, o
nome do eixo, o interruptor do modo de visualização e os filtros disponíveis, que agora
podem ser limpados por meio de um botão específico. Outra mudança significativa
realizada foi a alteração do local da timeline que antes localizada abaixo dos dados
e que agora compõe a parte superior do visualizador, de modo a facilitar ao usuário
notar sua presença, além da adição de fichas-resumo e imagens de cada perfil.
O eixo de política ganhou novos totalizadores para informar quantas pessoas
ainda estão atuando e teve sua visualização de mapa refinada.

Fig.7 Visualização do eixo de política.

5

Conclusão e Próximos Passos

Mais do que uma resposta, este produto experimental traz à sociedade um espaço
para questionamentos, meios para chegar às próprias respostas e uma base de dados que possibilita uma infinitude de conclusões. Assim sendo, mais que responder
ou não o seu problema, transpõe tal premissa e apresenta novas perguntas.
O processo, realizado colaborativamente com os usuários do público-alvo deste
produto, foi amplamente guiado pelos os objetivos aqui estabelecidos, buscando
alcançar seus propósitos de forma assertiva, mas que, por ser um produto ainda
não entregue ao mercado, não pôde ser mensurado quantitativamente para uma
análise e formação de conclusões sobre sua eficiência no fomento à representatividade LGBTQ.
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No entanto, justamente por ser um processo colaborativo, todas as etapas de
validação, teste e apresentação aos usuários geraram sugestões e feedbacks, que, ao
serem implementados, resultaram em grandes sucessos mensurados e aqui registrados, entregando avanços significativos ao projeto. Deste modo, é possível concluir
que as decisões já apresentadas foram confirmadas em sua eficácia e são fortes
indícios do potencial do produto como uma real solução ao problema de pesquisa.
O produto resultante se apresenta como um início, o começo de uma jornada que
posteriormente será trilhada pelo desenvolvimento, lançamento e iteração constante guiada pelos usuários, o principal ativo da plataforma. Os futuros caminhos
possíveis indicam a plataforma mais participativa, possibilitando criação de perfis,
salvamento de favoritos e acompanhamento com notificações que informam sobre
novas funcionalidades e conteúdos.
Já no âmbito dos dados, mesmo com desafios enfrentados para sua coleta e análise, o que já foi atingido nesta primeira coleta gerou uma base de dados qualitativa-tornada-quantitativa lotada de contrastes e informações importantes sobre a
presença da representatividade LGBTQ ao redor do mundo. Assim sendo, para manter sua relevância é necessário implementar a colaboração por parte dos usuários
visando manter atualizada a base de dados, tornando-a escalável, mais confiável e
representativa da realidade.
Assim, o presente projeto não só gerou uma possível solução à necessidade mapeada, mas também abriu portas para debates e mudanças alimentadas por sua
existência. Ao potencializar pessoas que são representativas e disponibilizar meios
para que análises possam ser feitas pela comunidade, o Sixstripes almeja ser uma
ferramenta de mudança em um mundo complexo e diverso.
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Honra: um revivalismo tipográfico
Ângelo Gonçalves1, Vítor Quelhas2

Resumo. No campo do design tipográfico em geral e do design de tipos de letra em
particular, o exercício de olhar para o passado torna-se bastante relevante. Ainda que
na atualidade a prática esteja totalmente inserida no contexto digital, o design de tipos
tem a sua génese em técnicas manuais seculares. Esse passado será ainda mais relevante se for apropriado para promover algo novo através da inovação. Um revivalismo
tipográfico procura desenvolver um projeto tipográfico novo a partir de uma referência
histórica. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo expor o processo de desenvolvimento de um revivalismo tipográfico presente no design de tipos e na produção de
fontes digitais a partir de letras presentes num manuscrito histórico. Este estudo iniciou-se pela busca de referências e pesquisa documental sobre a história da tipografia
e desenho da letra. Paralelamente, descreve-se a recolha de material original, a análise
crítica do mesmo e apresenta-se o processo de desenvolvimento do desenho da letra
reinterpretada. Por fim, este estudo, pretende ainda servir de inspiração para futuras
investigações sobre revivalismos tipográficos, nas vertentes teórica e prática.
Palavras-chave: Revivalismo, tipografia, design de tipos de letra.

1

Introdução

Este artigo resulta de uma proposta académica especulativa inspirada por uma visita guiada à Casa da Prelada e seus arquivos históricos, situada no Porto, Portugal.
A Casa da Prelada pertence à Santa Casa da Misericórdia do Porto e está situada
na freguesia de Ramalde. A Casa da Prelada e o jardim envolvente, são parte integrante do maior conjunto paisagístico delineado pelo arquiteto italiano Nicolau
Nasoni. A Casa da Prelada foi doada em testamento por D. Francisco de Noronha e

1 Escola Superior de Media Artes e Design do Instituto Politécnico do Porto, Portugal. 9160079@esmad.ipp.pt
2 Escola Superior de Media Artes e Design do Instituto Politécnico do Porto, ID+, uniMAD, Portugal.
vquelhas@esmad.ipp.pt
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Menezes, após o seu falecimento em 1903. Inicialmente a Santa Casa da Misericórdia
do Porto converteu a antiga residência num Hospital de Convalescentes, depois num
Centro de Recuperação de Diminuídos Físicos e, por último, num Lar da Terceira
Idade. Atualmente a Casa é um espaço cultural que acolhe o arquivo histórico da
Misericórdia do Porto e uma biblioteca especializada de acesso livre (Casa da Prelada
– D. Francisco de Noronha e Menezes, 2020).
Na visita aos arquivos foi possível contactar com inúmeros documentos de cariz
histórico, desde manuscritos, livros antigos, documentação fotográfica e iconográfica de interesse, tanto pela raridade, como pela originalidade.
Mediados pela qualidade e variedade tipográfica de um livro do arquivo histórico da Casa denominado, Livro de Honra, que: “para memoria perpetua de todos os
benfeitores da Sta casa da misericordia do porto que para esse fim manda inscrever
nelle em testemunho de reconhecimento e gratidão e em nome de todos os infelizes
e desamparados que ella soccorre” (s.p.), propôs-se realizar um estudo exploratório
de desenho tipográfico que desse seguimento a todo este conceito e que pudesse
culminar num revivalismo digital de um tipo de letra a partir da análise mais aprofundada ao livro em questão.
Assim, este estudo tem por objetivo apresentar o processo de pesquisa e desenvolvimento de um tipo de letra digital inspirado pelas formas das letras existentes no
Livro de Honra, mas adaptado às exigências da contemporaneidade.

Fig.1 Prólogo do Livro de Honra (pertencente ao arquivo da Casa da Prelada com a cota 2876).
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Metodologia

O objetivo que se propôs cumprir – o desenvolvimento de um revivalismo tipográfico
digital – suscitou um conjunto variado de questões que necessitaram de uma metodologia projetual capaz de responder eficazmente ao desafio.
Assim, este estudo iniciou-se com um conjunto de visitas exploratórias aos arquivos da Casa da Prelada, de modo a perceber o melhor caminho a escolher a nível
tipográfico. Da análise ao Livro de Honra, verificou-se que as morfologias das letras
grafadas mantinham duas características em particular – o contraste invertido e
a letra monoespaçada – ajudando a limitar a escolha pelo revivalismo pretendido. Pelos conteúdos representados e também por se tratar de um manuscrito, as
formas das letras variavam bastante, porém verificou-se que o contraste invertido
assim como a letra monoespaçada se mantinham de forma constante. Nesse sentido, propôs-se: analisar o material tipográfico existente no Livro de Honra; analisar
referências e génese destes estilos no meio tipográfico, mais propriamente os tipos
monoespaçados e de contraste invertido para projetar / reavivar um tipo de letra
para a contemporaneidade digital.
O processo mais especulativo iniciou-se com o esboço manual de letras isoladas,
seguido das diversas iterações em ambiente digital. Em todas as etapas do desenho
da letra procurou-se levar ao extremo a variável do contraste, até aos limites da legibilidade de cada caráter e da leiturabilidade de cada palavra ou texto.
Registou-se fotograficamente o Livro de Honra numa observação participante em
mais do que uma visita à Casa da Prelada. Este contacto presencial contribuiu para
uma maior perceção de como teriam sido desenhadas as letras.
Paralelamente, de forma complementar, e com a intenção de se compreender
mais sobre o desenho de tipos, e em específico o revivalismo tipográfico, realizou-se
pesquisa bibliográfica documental e iconográfica para fundamentar conhecimentos
sobre a problemática escolhida.

3

Revivalismo tipográfico

Para se compreender a denominação — revivalismo tipográfico — é necessário considerar a evolução no desenvolvimento do desenho da letra, passando pelos tipos
móveis desde Gutenberg até à atualidade. Como refere Smeijers (2003), o design de
tipos está inevitavelmente agarrado ao passado. Deste modo, o desenho da letra
foi evoluindo à medida que as sociedades, as culturas e as diversas tecnologias foram também evoluindo. No entanto, com o surgimento da era digital, os tipos de
letra (móveis, para composição mecânica, fotocomposição, entre outros), usados
até então nos meios impressos foram resgatados ao longo dos tempos para serem
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funcionais na tecnologia atual. Neste sentido, o revivalismo tipográfico traduz a fonte entre tecnologias distintas (Lebedenco & Neder, 2016).
Num revivalismo o designer seleciona um artefacto histórico específico e procura
captar a sua essência numa fonte funcional (Jonathan Hoefler, como citado em Shaw,
2007). Neste sentido, uma das grandes vantagens de um revivalismo tipográfico é a
preservação histórica, permitindo uma perpetuação para as gerações futuras. O desenho da forma de uma letra poderá ser interpretado de formas distintas ao ser reavivado por diferentes pessoas, em diferentes ocasiões e diferentes contextos sendo, por
vezes, um potenciador da criação de novas fontes (Carvalho & Neder, 2019; Shaw, 2017).
Fontes digitais como a “Bodoni”, “Garamond” e “Didot” que, são consideradas omnipresentes, podem ser assumidas como revivalismos, devido às diversas alterações
sofridas ao longo dos anos. A “Bodoni”, por exemplo, foi criada originalmente em
1798, pelo italiano Giambattista Bodoni e sofreu o seu primeiro revivalismo em 1909,
por Morris Fuller Benton, tornando-se comercializada pela fundidora American
Type Founders. Hoje, a “Bodoni” possui várias versões digitais tornando-se uma das
fontes mais comercializadas nos últimos anos (Eller, 2019).

4

Honra: um revivalismo

Para o desenvolvimento deste estudo, decidiu-se adotar o mesmo método utilizado
pelas designers Céline Hurka e Nóra Békés no seu livro sobre revivalismos tipográficos – Reviving Type. O processo usado pelas designers consistiu em cinco fases principais: história e técnica, seleção de imagens de um arquivo, apresentação do processo
de desenho da letra, comparação da tipografia obtida com a tipografia existente no
arquivo e uma conclusão. No entanto, após a análise deste processo, decidiu-se alterar a ordem do estudo, pois não se sabia de momento se o tipo de letra seria um
revivalismo ou uma representação tipográfica original de todo o Livro de Honra.
Delimitado pela variabilidade formal das letras existentes no Livro de Honra,
procurou-se por tipos de letra que pudessem ter sido desenvolvidos neste mesmo
contexto. O tipo de letra “History” desenhado e publicado por Peter Biľak, em 2008,
suscitou interesse pela mistura num sistema tipográfico romano de carateres
maiúsculos que incluem vinte e uma camadas, assim como vinte e uma fontes independentes. Desde humanistas a digitais, a “History” pode ter centenas de combinações diferentes através da sobreposição das vinte e uma camadas existentes no
sistema. Este conceito de criar várias camadas com bases, serifas, preenchimentos
e ornamentos diferentes cativou pela vasta existência de todo este material no Livro
de Honra. Também no panorama nacional, tipos como a “Braga” ou a “Diversa” desenhados por Pedro Leal e Dino dos Santos e publicados pela DSType, respetivamente
em 2011 e 2013, mostram a tendência estética possibilitada pelos desenvolvimentos
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da tecnologia atual de fontes. Assim, questionou-se até que ponto poderá um tipo
de letra ser representativo de um local, de um objeto ou até de um conceito como o
existente no Livro de Honra. Nesta perspetiva, a publicação Metro Letters: A Typeface
For The Twin Cities, pretende perceber se uma tipografia pode ou não representar o
caráter de algo, neste caso, a identidade de uma cidade.
Deborah Littlejohn, afirma que a representação tipográfica numa cidade pode
ser afetada pelas pessoas com as quais tem contacto; pela sua localização, geografia,
mobilidade, comércio e pelas experiências pessoais de cada um (Littlejohn, 2004).
Transpondo toda esta informação para o Livro de Honra, percebeu-se que por ter sido
desenhado inicialmente por Hugo de Noronha e numa fase mais tarde, acompanhado pelo seu filho, o livro não mantém o mesmo estilo tipográfico de início a fim.
Considerando o exposto, o revivalismo foi dividido nas seguintes fases: recolha e
análise de material presente no Livro de Honra; pesquisa bibliográfica sobre história
e desenho da letra em paralelo ao desenho e à análise do material do Livro de Honra;
processo; espécime tipográfico e considerações finais.

5

Síntese morfológica

Ao analisar as imagens recolhidas da Casa da Prelada, surgiram automaticamente
uma série de questões: Quem o desenhou? Como foram desenhadas as letras? Em
que época foram desenhadas? Qual o porquê de terem sido desenhadas desta forma?
Qual o estado da arte nesta época? Estas são questões que apenas conseguem ser
respondidas a longo prazo. Com todas estas indefinições, este artigo não se compromete a responder totalmente a todas as dúvidas e, certamente, deixará algumas
sem resposta ou para estudo futuro.
No entanto, segundo Robert Bringhurst a tipografia tem duas vertentes: “a vertente visual e a vertente histórica” (Bringhurst, 2015, p. 9). Deste modo, a pesquisa
bibliográfica iniciou pela vertente visual da tipografia presente no Livro de Honra: o
contraste invertido.
Em tipografia, o contraste define a variação entre as espessuras dos traços da letra. Esta variação de espessura pode ser exagerada, alta, média ou moderada, baixa e
nula. O contraste invertido é caracterizado pelos seus altos contrastes entre os traços
horizontais, mais espessos, e os verticais (Quelhas, 2017).
Analisando os modismos formais presentes no Livro de Honra, um objeto de meados de século XIX, verificou-se que estes estilos tipográficos estavam também muito
presentes nos tipos de madeira (wood types). Constatou-se a semelhança entre o
estilo “Italienne” e as letras desenhadas no Livro de Honra. Examinando as imagens,
denota-se a semelhança do contraste entre as serifas (espessas) e as hastes (finas).
Um exemplo de contraste invertido.
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As linhas horizontais estão presentes nas letras B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, O, R, S, T,
Z enquanto que as linhas diagonais ou verticais encontram-se em locais incomuns
ou opostos nas letras A, K, M, N, U, V, W, X, Y.
Este estilo foi introduzido no espécime tipográfico publicado pela Caslon &
Catherwood, em 1821, e especula-se que terá tido origem em Itália devido ao seu
nome (Shields, 2018). Foi muito utilizado como lettering no século XIX em sepulturas,
mesmo assim Caslon fez os tipos entre 96pt (33,86mm) até 10pt (3,52mm). Contudo, a
fonte foi reduzida para as capitulares em 1830 por estar desatualizada, até desaparecer totalmente em 1860 (Caslon Italian Collection, 2019; Sherman, 2009).

6 Recolha e análise
Em análise ao Livro de Honra realizaram-se, pela primeira vez, alguns esboços para
melhor entender o desenho da letra.

Fig.2 Esboços desenhados pelo autor na primeira visita à Casa da Prelada.

Numa fase mais avançada, registou-se fotograficamente as páginas que serviam
o interesse deste estudo. Posteriormente à realização da recolha, procedeu-se à análise das letras desenhadas de modo a retirar modismos e sistemas de construção de
interesse. Observaram-se os aspetos estruturais e determinaram-se as principais
características que as tornam únicas.
A horizontalidade é uma característica muito presente nas letras desenhadas
presentes no livro. Esta característica, cria padrões nas letras originando um sistema mecânico com poucas discrepâncias entre carateres. Consequentemente, a falta
destas diferenças entre carateres faz com que exista uniformidade tipográfica que
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faz com que letras como o (D) se possam tornam similares ao (O) que, por sua vez,
afetam a legibilidade e consequentemente a leiturabilidade do texto, apesar de estarem sempre dentro de contexto.

Fig.3 Fotografia do autor às páginas 21 e 37 (respetivamente) do Livro de Honra.

Contudo, todas a letras desenhadas no Livro de Honra são usadas em corpos para
títulos (display), originando a inclusão de um maior detalhe no desenho da letra.
Noutros exemplos, como é o caso dos carateres (P, E, R) constatam-se três linhas
horizontais espessas a par das linhas verticais mais finas — um exemplo de alto
contraste.

Fig.4 Exemplo de um processo de análise adotado.

Estas particularidades, tornam estes desenhos de letra semelhantes aos tipos
“Italienne” caracterizados pelo contraste invertido. Este estilo inverte as convenções
tipográficas mais generalistas ao converter as linhas finas em grossas e vice-versa
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(Caslon Italian Collection, 2019). Em alguns casos, o adorno da letra aparece nas partes superior e inferior contribuindo, ainda mais, para a padronização e geometrização dos carateres.

7

Processo

Para iniciar o revivalismo, procedeu-se em primeiro lugar à escolha do material tipográfico. Após a análise das imagens recolhidas na Casa da Prelada deu-se início ao
desenho e à vetorização. Neste processo, as imagens fotográficas foram inicialmente editadas digitalmente elevando os contrastes, de modo a facilitar a vetorização
posterior.

Fig.5 Esquerda: Alto contraste obtido a partir da imagem manipulada digitalmente. Direita:
Vetorização dos carateres (página 21 do Livro de Honra).

Como se trata de letras desenhas, considerou-se a unicidade de cada caráter.
Nesta medida, optou-se por sobrepor todos os carateres alinhados centralmente.
O mesmo processo foi realizado em todas as letras que surgissem mais do que
uma vez (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X). De seguida, foi
necessário encontrar uma grelha que servisse minimamente todos os pontos em
comum dos carateres. Para este propósito escolheu-se uma grelha quadrangular.
Deste modo, iniciaram-se os primeiros desenhos de letra, paralelamente ao desenho digital com o intuito de se perceber o seu comportamento.
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Fig.6 Fig. 6. Grelha definida para o desenho da letra obtida a partir da sobreposição de vários
carateres encontrados e respetiva simplificação do desenho.

A ordem seguida para o desenho dos carateres foi a de Messeguer (2012), que
aconselha iniciar por: O — (Q, C, G, D), I — (J, H, L, N, M, E, F, P, R, B, U, T), V — (A, W,
X, Y, Z, K).
Assim, alcançou-se a primeira proposta de tipo de letra, no entanto, os contrastes
entre as horizontais e as verticais eram excessivos e o ritmo era pouco ou quase nulo.
Então decidiu-se alterar as serifas na tentativa de criar mais ritmo. Ainda assim,
esta alternativa de serifas criava muitas exceções no desenho, contrariando as características presentes no Livro de Honra.

Fig.7 Primeiros desenhos vetoriais de letra.
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Como transição entre as verticais e as horizontais decidiu-se adicionar uma
curvatura, um enlace, no entanto todos estes detalhes continuavam a ser pouco
percetíveis.

Fig.8 Terceiro e quarto desenho vetorial de letras.

Nesta fase optou-se por um caminho diferente acrescentando e enfatizando elementos que pudessem ajudar a alcançar um resultado mais satisfatório. Mantendo
a mesma grelha construtiva, procurou-se atribuir o protagonismo às formas geométricas com uma simplificação do desenho da letra. Usando apenas formas com o
círculo e o quadrado como princípio.
Neste contexto, as letras em utilização criam ritmos diferentes e sinuosos que,
de certa forma, voltam a remeter para as formas das letras existentes no Livro de
Honra. Letras como (C, E, G), apresentam uma abordagem diferente do habitual ao
possuírem as contraformas fechadas. Esta característica, por um lado pode gerar
desconforto na legibilidade e leitura, por outro lado, essa particularidade não deixa
de ser apelativa ao olhar e é neste equilíbrio fino que esta proposta se desenvolveu. O
círculo volta a estar presente em letras como o (C, D, G, O, Q). No entanto, independentemente de ser um resultado satisfatório, as curvas das letras (B, P, R, S) ainda
não estavam como desejado.
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Fig.9 Cima: Primeiro teste de contorno. Baixo: Último ajuste de contorno.

Posteriormente decidiu-se desenvolver a caixa baixa (letras minúsculas), apesar
de no desenho de uma tipografia ser aconselhável iniciar pela caixa baixa, devido
a facilitar o processo, neste caso dada a natureza das letras (display), o processo
foi o oposto. Iniciou-se o desenho das letras novamente pela seguinte sequência:
a, d — (b, p, q), e, h — (f, k — (x, w, y, v, z)), i — (l, j, t), n — (m, u, r), o — (c, g), s.
Consequentemente, o respeito por esta sequência, permitiu avançar mais rapidamente no processo.

Fig.10 Sequência de desenho das letras.
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Conclusão

Fig.11 Espécime tipográfico da tipografia “Honra”.

Guiado pelas palavras de Frank E. Blokland, “After all, a type revival is by definition
an interpretation” (Frank E. Blokland, como citado em Hurka & Békés, 2019, p. 8).
Projetou-se um revivalismo aberto a várias interpretações baseadas na pesquisa do
estado da arte e com base no próprio Livro de Honra. A este processo chamou-se de
revivalismo interpretativo. Todos os avanços e recuos no desenho da letra, foram
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importantes para adquirir conhecimento prático e teórico. Sem menosprezar a história e tudo aquilo que foi feito ao longo dos tempos, conclui-se que todo o processo
tipográfico é, na generalidade, interpretativo e quanto mais afastados da origem,
mais diferentes serão os resultados. Destacam-se as capitulares (C, E, G) devido às
suas contraformas fechadas fazendo com que se distingam face a outras tipografias
de contraste invertido, como a “Karloff” da fundição Typotheque ou a “Maelstrom”
da Klim Type Foundry, por exemplo. Outra característica de realçar diz respeito à
proporção monoespaçada da letra criando desconforto através dos espaços vazios.
Em relação ao estudo exploratório de desenho tipográfico, de um modo geral, todo
o processo do revivalismo tipográfico presente neste artigo simboliza uma aprendizagem em termos de desenho manual e vetorial, devido à pesquisa e à tentativa e erro.
Do ponto de vista deste artigo, o revivalismo conseguiu dar seguimento a todo
este conceito e culmina num tipo de letra digital inspirado pelas formas das letras existentes no Livro de Honra, mas, sobretudo, adaptado às exigências da
contemporaneidade.
Contudo, dentro das limitações temporais deste estudo tem-se consciência que
o nível de exigência na criação funcional de um novo tipo de letra carecia ainda de
desenvolvimentos futuros, nomeadamente, ao nível do aprimoramento das formas,
testes de legibilidade e leiturabilidade.
Em síntese, os revivalismos tipográficos partilham o objetivo de adicionar algo
novo e único ao corpus de opções disponíveis na atualidade. A Honra, embora ainda
por finalizar, procura precisamente ser mais um contributo para o design.
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Derivações Tipográficas: da Música ao Stencil
João Ventura1, Vítor Quelhas2

Resumo. Este estudo apresenta o resultado de um desafio académico proposto para
o desenvolvimento de um projeto livre na área do design gráfico, tendo como ponto
de partida uma visita guiada à Casa da Prelada e ao seu arquivo, edifício pertencente à Santa Casa da Misericórdia do Porto, Portugal. Dentro do espólio do arquivo,
o documento selecionado, acaba por ser um missal do seculo XV, produzido com
técnicas provenientes do stencil. Desta forma o estudo do projeto foca-se no surgimento desta técnica e da sua aplicação ao longo dos séculos. O foco do estudo parte
para aplicações mais recentes da técnica, nomeadamente do seu uso ao nível da
construção tipográfica. Todo o estudo verte sobre a construção de um novo sistema
tipográfico, inspirado nas pautas dos documentos inicialmente analisados. A última
fase do projeto, apresenta o caso prático do desenvolvimento tipográfico, através da
sua aplicação com stencil.
Palavras-chave: Antífonas, Tipografia, Stencil.

1

Introdução

O surgimento dos missais3 ocorreu há mais de 500 anos, com a Igreja Católica a financiar a produção destes documentos. Na época, a produção dos livros era desenvolvida
em grande escala, não no sentido da sua produção em massa, mas pela dimensão que
estes livros podem atingir, pelas práticas aplicadas nestes documentos (Seca, 2004).
Estes livros eram utilizados para leitura musical durante a missa, pois tanto o
órgão como o coro, orientavam-se pelas notas e cantos que os mesmos apresentavam. Pelo facto de serem diversas as pessoas que interpretavam as notas e os cantos

1 Escola Superior de Media Artes e Design, do Instituto Politécnico do Porto, Portugal. 9160174@esmad.ipp.pt
2 Escola Superior de Media Artes e Design do Instituto Politécnico do Porto, ID+, uniMAD, Portugal.
vquelhas@esmad.ipp.pt
3

O missal é um livro usado durante a celebração cristã, para a leitura de orações e melodias.
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inscritos nas suas folhas, pediam-se as dimensões grandiosas na apresentação dos
livros (João Silva, Comunicação Pessoal).
Pela análise efetuada, estes documentos podiam atingir o formato de 50 x 45 cm.
A raridade na produção destes documentos, como peças únicas, deve-se também
ao facto de estes livros terem que se adaptar aos órgãos de cada igreja, pois cada
órgão poderia ter dimensões diferentes entre si, desde a variação nos tubos de onde
sai o som das notas, até à sua volumetria total (Rúben Dias, Comunicação Pessoal).
Considerando o vasto número de documentos e de métodos de produção deste tipo
de livros, procurou-se circunscrever a análise apenas a um dos métodos de produção,
a aplicação tipográfica em stencil4.
A técnica de impressão com stencil surgiu em meados do século XVI, onde a cor
das Cartas de jogar começa a ser desenvolvida nesta técnica. A aplicação desta técnica inicia-se em países como França e Inglaterra, usando os mesmos métodos em
ambos os países. As “Cartas”, que numa primeira fase, eram impressas em xilogravura5, foram posteriormente coloridas com recurso ao stencil.
De forma a não ocultar as xilogravuras, as cores aplicadas no stencil eram transparentes (Heitlinger, 2011). Porém, a primeira vez que esta técnica foi usada de forma
sistemática, foi na marcação das notas e dos cantos dos missais (Kindel, 2013). A sua
aplicação percorreu, desde então, um vasto percurso de experimentação, passando pela
utilização em azulejos durante o século XIX, muito comum em Portugal nessa época.
Os azulejos eram usados para cobrir grandes fachadas de edifícios urbanos. O
stencil esteve, assim, presente no artesanato, pelo baixo custo e rapidez na sua produção, sendo utilizado na produção em larga escala. Tratando-se de um processo
com mais de 300 anos, conclui-se que se poderiam encontrar Antífonas 6e Missais
produzidos através desta técnica, do uso das letras stencil (Heitlinger, 2011).

4 O stencil é uma técnica usada para aplicar um desenho ou ilustração que pode representar um número,
letra, símbolo tipográfico ou qualquer outra forma ou imagem, aplicada através de tinta.
5 Xilogravura é uma técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução
da imagem gravada sobre o papel.
6 Antífona é uma melodia curta, executada em canto gregoriano, antes e depois da recitação de um Salmo.
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Fig.1 Missal do Convento de Corpus Christi. Documento do século XV.

2

Proposta

Nesta primeira fase da investigação, quer através da pesquisa documental, quer da
observação direta dos documentos, foi possível ampliar o conhecimento dos fundamentos da produção e da aplicação da técnica stencil na tipologia de documentos
observados e que constituíram a amostra deste estudo.
Assim, propôs-se compreender as matrizes e cuidados a ter no desenvolvimento de
uma peça stencil de aplicação tipográfica. Desta forma pretendeu-se desenvolver uma
investigação pela prática que resultasse num objeto gráfico, numa peça stencil com
uma tipografia inspirada nas características dos livros analisados. A expectativa no desenvolvimento final da peça ficou também marcada pela possibilidade de se compreender a dualidade entre as duas fontes de investigação: a música e a mecânica do stencil.
O primeiro documento manuseado não se encontrava datado, nem tinha qualquer tipo de título, nem na capa nem na primeira página, mas através do contacto
com uma das responsáveis do arquivo da Casa da Prelada, foi possível identificar que
o documento pertencia ao Século XV. Este Missal apresentava poucas falhas na sua
escrita, tanto nas notas como nos cânticos. (cfr Fig.1) Ver figura A maior parte das
falhas localizavam-se nas linhas orientadoras da notação musical.
Percebeu-se, então, que se tratava de um documento produzido com métodos provenientes do stencil. Pela sua perfeição ritmada e constante, pela ligação coerente que
existe entre o verso das páginas e, sobretudo, pela forma como a tinta foi aplicada no
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papel. Através deste primeiro contacto com um documento desta natureza, percebeu-se o potencial que esta técnica poderia trazer para este estudo e foi com base nesse
missal que o stencil e toda a sua história são introduzidos neste percurso.
Procurou-se ainda aprofundar que investigadores e designers já tinham trabalhado e abordado este tema. Das várias referências encontradas, salienta-se a
importância do contributo dado por Eric Kindel no seu artigo publicado na revista
“Typography Papers. 9”, como motivador para o desenvolvimento da proposta. Da
página 47 à 54 desta revista, Kindel analisa e desconstrói todo o processo de desenvolvimento de um missal, à semelhança do que se havia analisado.
Exalta-se a palavra desconstrói, pois, o autor não se satisfaz apenas com a teoria.
Através da sua investigação, consegue reconstruir as peças semelhantes às desenvolvidas nos livros que analisou. Kindel baseia-se na reconstrução das suas peças
tendo em conta “Des Billettes”. Nesta parte do artigo, enfatizam-se os pormenores
na forma de construção deste tipo de letras: para evitar que as letras sejam corretamente desenhadas, as mesmas eram contruídas por partes. O que as unia, eram
pontos em certas zonas da letra para que, quando a primeira parte fosse desenhada,
fosse possível ser desenhada a segunda, unindo desta forma a letra (Kindel, 2013).

Fig.2 Processo de corte stencil (Kindel & Luna, 2013, p. 37).

3

Primeiras experiências

Compreendendo a lógica do sistema aplicado, decidiu-se experimentar como a mesma
se adaptaria ao desenho tipográfico desenvolvido. No processo foram desenvolvidas várias experiências e testes tipográficos para validar as mecânicas estudadas. As formas
das letras inspiram-se numa variedade de tipos de letra analisados, em particular pela
série de experiências tipográficas desenvolvida por Josef Albers, entre 1926–1931.
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O resultado inicial acaba por estar próximo desta fonte de inspiração, mas a sua
grande diferença estava nos detalhes e acabamentos. Se, por um lado, Josef Albers tirou partido de formas geométricas retas e curvas, neste estudo, inspirado pelas peças
stencil, simplificaram-se os ângulos para apenas usar ângulos retos e de 45º. (cfr Fig.3)
A limitação do uso de apenas ângulos retos e de 45º estava a afetar a legibilidade das letras e, consequentemente, na construção de palavras através das mesmas.
Desta forma, testou-se a possibilidade de usar elementos curvos, de forma a poder
solucionar os problemas de legibilidade da tipografia.
Foram desenvolvidas algumas experiências, sempre com a mesma lógica da forma geométrica e das letras construídas por partes. Testou-se um primeiro protótipo, onde se visualiza uma das letras desenvolvida aplicada a uma régua stencil.
Procurou-se que, na sua utilização, fossem executados três passos para chegar à
letra final. Paralelamente, a investigação espacial revelou outra característica interessante: a forma como algumas notas estavam de certa forma ligadas.
As notas apresentavam em alguns casos uma grande proximidade, devido ao
ritmo da melodia e eram escritas dentro de uma grelha que continha cinco linhas
orientadoras. As notas, em função do tipo de melodia, eram dispostas apresentando
as suas variáveis destras da notação musical. Assim, nesta fase do projeto, definiu-se que a finalidade levaria ao desenvolvimento de um tipo de letra geométrico
inspirado nas características dos livros musicais analisados para a sua construção.

Fig.3 Estudos tipográficos por Josef Albers – (Cadernos de Design e Tipografia, 2011, p. 89).
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Punctum Plural

“Punctum Plural” foi a designação atribuída à tipografia concebida a pensar nas notas
apresentadas no livro. Estas notas eram denominadas Punctum ou Punctum Plural.
Pelo facto de a origem da tipografia provir destas notas, decidiu-se atribuir ao
nome da tipografia o nome das mesmas. Tirando partido da base experimental inicial na construção de letras geométricas, desenvolveu-se uma nova grelha que tivesse como base exclusivamente as notas e a pauta do livro musical.
Cada página subdivide-se com cinco momentos ligados à notação e mais cinco ligados aos cânticos. Aproveitou-se um desses momentos em que a notação era assim
grafada para desenvolver uma grelha dividida em cinco partes. Um aspeto característico destas notas era a sua forma retangular, pelo que se aproveitou para fazer
dessa particularidade a forma da grelha como um todo, fazendo com que o aspeto
final da grelha fosse uma forma retangular dividida em quatro.
Recorreu-se também às características do livro para definir como seria a divisão
da letra, tirando assim, total partido da estrutura do livro musical para a construção
da grelha. A partir deste momento iniciou-se o desenvolvimento das letras de caixa
alta. Neste processo, não se sentiu dificuldade no seu desenvolvimento como um
todo, no entanto, a construção das letras “F, S, E e Z” revelaram algumas dificuldades.
Analisando as letras desenhadas, e a desejada harmonia e ritmo estrutural global, estas letras apresentavam uma mancha mais leve no corpo da letra, em comparação com as restantes.
Dessa forma, foram necessários desenvolver alguns ajustes óticos, de forma a
criar uma relação harmonioso no alfabeto como um todo. Acaba por ser concluído,
que as letras que se ligavam por apenas uma barra, apresentavam um maior peso
visual. Dando da mesma forma, uma noção de maior instabilidade à letra.
Após algumas iterações chegou-se a uma proposta final que permitisse a testagem
em texto. Com as proporções e estrutura formal do alfabeto delineadas deu-se início à
testagem em palavras, tendo o resultado demonstrado a consistência rítmica desejada.
Com a caixa alta fechada, ficava ainda a faltar o desenvolvimento da caixa baixa,
dos algarismos e dos restantes símbolos e diacríticos responsáveis pela acentuação
ou a pontuação. Partiu-se primeiramente para o desenvolvimento da caixa baixa,
adaptando a grelha desenvolvida em função de cada letra.
Antes do desenvolvimento da caixa baixa, analisaram-se outros tipos de letra de
construção similar. Nessa pesquisa encontrou-se o desenvolvimento de um tipo de
letra “variável”, da autoria de MuirMcneil, onde a caixa baixa variava na sua altura
e largura, tendo em conta a necessidade individual de cada letra.
Dessa análise constatou-se que algumas das letras desenvolvidas teriam de se
posicionar de forma diferente dentro da grelha. São exemplo dessa variável o “b, d,
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h, l e t”, que têm a necessidade de ocupar a totalidade da grelha. Já as letras “a, c,
e, i, k, m, n, o, r, s, u, v, w, x, y e z” aproveitam-se apenas de três quartos da grelha.
Existe também o caso das letras “f, g, j, p, e q” que utilizam a totalidade da grelha,
no entanto, alinhadas com o início das letras “a, c, e, i, k, m, n, o, r, s, u, v, w, x, y e
z”. No caso dos algarismos, estes usam a grelha adaptada da caixa alta, partindo do
mesmo princípio. O desenvolvimento do número “7” revelou-se mais complexo, tal
como aconteceu com as letras “F, S, E e Z” na caixa alta.

Fig.4 Protótipo stencil, letra, desenvolvida pelo autor.

Fig.5 Estudos de cartaz por Paul Johnson – (Paul Johnson, 80s, p.77).
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Fig.6 Protótipo stencil, cartaz, desenvolvida pelo autor.

Fig.7 Protótipo cartaz, desenvolvido pelo autor.
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Fig.8 Protótipo cartaz, desenvolvido pelo autor.

5

Stencil – Protótipo

Após ter-se todo o alfabeto desenvolvido, iniciou-se a testagem na prática. Com o
objetivo final de aplicação das letras a uma régua stencil, efetuaram-se algumas
aplicações em protótipos cortados em madeira. (cfr Fig.4) Na primeira experiência
aplicou-se a totalidade do alfabeto na régua de madeira, permitindo os primeiros
testes de escrita stencil com este modelo. (cfr Fig.6)
Os resultados revelaram que as letras podiam ser aplicadas confiadamente, pois
adquiriam mais estabilidade escritas com a régua. Testou-se também a variedade
que a letra poderia expressar alterando a largura das suas formas. A partir destes
testes desenvolveu-se uma régua onde se torna possível o uso de três corpos predefinidos da letra e aplicá-la das mais diversas configurações.
Ponderou-se também a sua aplicação em stencil, como unidade, em que a sua
aplicação formal apenas poderia variar nos filetes que ligam as hastes na tipografia.
Como o objetivo principal, com esta tipografia, está na sua inter-relação, o objeto
final representa-se numa régua stencil, onde as formas das letras se encontram
subdivididas em diversas partes ou peças.
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Cada uma representa um elemento construtivo de uma ou várias letras. A régua
foi denominada de “Plural” pela associação ao nome do tipo de letra desenvolvido e
pela alusão metafórica ao livro, à sua tipologia, assim como a uma alusão diversificada dos seus possíveis usos e aplicações. Tratando-se de um número vasto de peças,
sentiu-se a necessidade de as distribuir de ambos os lados da régua, pois existem
muitas partes que são o reflexo de outras.
Da régua fazem ainda parte as linhas que dividem cada peça para a construção
da letra, e, por sua vez, a linha que as liga como peça final. A peça stencil contém
também a grelha que orienta toda a sua construção, de forma a que o utilizador possa usufruir da forma mais confortável quanto estiver a desenhar. O material final de
produção da régua foi o acrílico preenchido com vinil para a identificação das peças.
Este material foi observado em exemplos recentes de réguas como as da SuperTipo
Veloz produzida por Roberto Gamonal Arroyo. Porém, à imagem de outras réguas
analisadas, como a Ruha Stencil, dos Tipos das Letras, a intenção inicial era também
a produção desta régua num material mais flexível, como o polipropileno, podendo
o corte ser efetuado através de um cortante único, facilitando também a produção
em série. Futuramente pretende-se que este projeto venha a finalizar-se desta forma.

Fig.9 Pormenor do protótipo final, desenvolvido pelo autor.
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Fig.10 Pormenor do protótipo final, desenvolvido pelo autor.

6

Considerações finais

Um projeto desta natureza resultou num sistema tipográfico que inspirado pelo
passado ganha nova dinâmica pelas tecnologias atuais, adaptando-se aos contextos
contemporâneos.
No decorrer de todo este processo, vários fatores e condicionantes foram observados, desde a especificidade do desenho, à sua função e à sua aplicação. Deste projeto
académico conclui-se que na conceção de um projeto tipográfico desta natureza se
torna imperativo a existência de um propósito ou finalidade no seu desenvolvimento, e que esse é determinante em todo o processo subsequente.
O projeto apresentado demonstrou todas as fases do desenvolvimento de uma
tipografia que tanto pode ser aplicada no meio digital, como manualmente através
de uma régua stencil, embora este, por todo o processo adotado, seja o meio privilegiado para a sua utilização.
Desde o contacto inicial com os livros manuscritos no arquivo da Casa da Prelada,
onde se recolheram inspirações e referências para a construção das formas das letras, combinado com à análise ao surgimento da técnica stencil e toda a sua história de aplicação, resultou num projeto de investigação aplicada que pretendeu ser
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um contributo para resgatar esta técnica e adotá-la também nos meios académicos
como fundamento para o estudo e aplicação das formas tipográficas através do uso
instrumental da régua de stencil.

Fig.11 Testes da tipografia, caixa alta e baixa, desenvolvida pelo autor.
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Intermediality and Residual Artefacts
in Memory Representation
Frederico Dinis1

Abstract. Recognizing the importance of local contexts and the sense of place in the
intrinsic characteristic of intervening in their continuous becoming with an action,
in the here and now, of transformation, we reflect on the importance of sound and
visual articulation in the representation of memory, linking and relating concepts,
purposes, and coherence of artistic practices that use these two types of media, encouraging new approaches and research frameworks.
We discuss the role of memory, in the configuration of individual and collective
identities, through its sound and visual representation and the (de)construction of
the place, where the past is not rescued as an explanation for the present or the past,
but an encounter between the antiquity and the contemporary, in the sense of a
temporal relativization.
In order to foster this discussion and to promote audiovisual processes that
move between past and present, community and individual, and between specific
types of performativity, we will present some conclusions obtained from a set of
artistic practices and audiovisual performative moments, exploring the confluence
between the sound and visual media, seeking to answer the questions: (i) what is
the role of audiovisual performance in the process of remembering in the context of
the place; and (ii) how the diverse nature of audiovisuality may affect the public in
the remembrance of local atmospheres while connecting to wider horizons.
Keywords: Intermediality, Performativity, Audiovisuality.

1 Centre for 20th Century Interdisciplinary Studies, University of Coimbra, Coimbra, Portugal. f.dinis@sapo.pt
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Introduction

With the concept of sense of place as a focal point, the research-creation work presented in this essay has as its starting point the interaction with places and the
appropriation of their memories and archives.
Throughout the essay, we reflected on the role of local context and memory, in
the configuration of individual and collective identities, where the past is not rescued as an explanation for the present or the opposite, but an encounter between
the past and the contemporary is presented, in the sense of a temporal relativization
that develops through fragmented narratives.
These memory narratives, materialized in a performative moment, restore the
past by recalling lived facts and events, exhibiting something fictional. Thus, memory is inscribed over time and in its ability to witness symbolic aspects of life stories,
inventory memory, and reconstruct past experiences, communicated through this
performative moment.
In this way, we seek to contribute one more sketch to the territory of performance,
situated between theory and practice, defending the importance of sound and visual
articulation in the representation of memory and the effects on the construction of
time and space in audiovisual media through the (de)construction of the place.

2

Sound and Visual Articulation

As art is a mechanism that stimulates emotions and senses, multimedia is an extension of these, focused on the individual, allowing them to experience sensations
that would not otherwise be available to them.
As Wardrip-Fruin (2006) argues, when sound and image capture both directions
at the same time in a single aesthetic and narrative sense, they give synchronicity
that, in addition to capturing the viewer’s attention, directs him to new interpretations. Therefore, sound and image become expressive processes, since they are
the ones that most contribute to the development of new configurations for the
representation of memory, based on the articulation between sound and image
through the creation of new narratives.
These new narratives are constructed by changing the momentary reality, making it denser, reflecting the complementarity of space and time, explored in the
specific dimension of the place, allowing a certain degree of performativity and contingency and promoting new approaches and research-creation framework.
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2.1. Media and Intermediality
To anchor this essay, we assume the concept of performance as being a performance
in front of an audience, as proposed by Carlson (2004), and multimedia as being the
combination of means or types of media, as proposed by Packer & Jordan (2001).
Performative audiovisual moments are differentiated by involving aesthetic alternatives and technological innovations that are decentralized from the body or the
artist, expanding to other media, such as sound, light, or image. Technological means
in artistic expression meet Wagner’s idea of a total artwork (1929) since they allow
the integration of different arts in the same work, and it is in this sense that the new
media thus enable dialogue and communication between different artistic realities.
At the same time, these technological and multimedia means are auxiliary means
of reproduction of the artistic object, becoming themselves artistic objects, distinct art
forms, and autonomous linked only by ties of descent from the other arts.
No other factor influenced artistic avant-garde like technology. Not only has it fueled the imagination of artists, but it has also penetrated to the very core of the artwork
itself (Rutsky, 1999). But, as emphasized by Puttnam (1999), technological media and
multimedia should be seen as a bridge between art objects and not as artistic destiny.
Closely associated with media is the concept of intermediate that designates
communicational practices developed simultaneously in or for different media or
using media and devices common to different media (Mendes, 2011).
This idea is reinforced by Chapple & Kattenbelt (2006) when they argue that intermedia is a space where borders are softened and where we are between and in the
middle of a mixture of spaces, means, and realities. Chapple & Kattenbelt (2006) also
reinforce that intermediality becomes a process of transformation of thoughts and
processes in which something is formed through performance.
Art is a mechanism of stimulation of emotions and senses and multimedia, through
media and intermediate, is an extension of these same emotions and senses in the
individual, allowing to experience sensations that would not be within reach otherwise.

2.2. Performance and Performativity
These audiovisual performative moments based on the concepts of performance
and multimedia performance bring to the discussion the concept of performativity.
The concepts of performativity and performance can be explained through different understandings, which are the result of different disciplinary approaches, artistic areas, or cultural contexts (Carlson, 2004), contributing to a personal interpretation of the confluence between sound and image as a theme of creative exploration.
In this essay, the concept of multimedia performance followed is that proposed
by Klich (2007) who presents it as space where an artist may not be present, but
where a high degree of performativity and energy is achieved, decentralizing it from
the body/artist and expanding it to other media, like sound and image.
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As argued by Féral (2008) the notions of performativity are linked to art as a
network of exchanges between artistic action and the public, guided not only by the
sense of scenic representation but also by the approximation between art and life, in
the dilution of limits that shape them.
Therefore, the illusion of a performance created in non-bodily presentations,
where audiovisual performances fit, is of a narrative type (Dinis, 2016). In this sense,
the construction of these sound and visual narratives evokes a performance in the
viewer’s mind, reinforcing their degree of contingency (Wolf, 1993).

2.3. Local Context and the Sense of Place
For this non-bodily presentation, it is essential to recognize the influence of local
contexts and the sense of place to reinforce and blur the boundaries between place,
memory, and art.
Nora (1993) defends that place is a space that has meaning within the social
context, they are constructed spaces, materially, and subjectively. Vision reinforced
by Lippard (1997) that assumes that the place is a portion of a landscape seen from
within, a resonance of a specific known and familiar place (... that is) the external
world mediated by subjective human experience.
This resonance is emphasized by Heidegger (1971) when he states that when we
speak of man and space, it sounds as if man is on one side, space on the other.
However, space is not something that man faces. It is not an external object or an
inner experience. Harrison (2008) also highlights this by stating that, in the fusion
of place and soul, the soul is both a recipient of the place and the place is a recipient
of the soul, both being sensitive to the same forces of destruction.
Lippard (1997) reinforces this opinion by arguing that the sense of place is “the geographical component of the psychological need to belong somewhere, an antidote
to a predominant alienation” or, as Jackson (1994) argues, it is a living awareness
of the environment familiar, a ritual repetition, a sense of communion based on a
shared experience.
In this sense, we can also bring to the discussion the idea of memory spaces, defined by Nora (1984) as any significant entity, of a material or non-material nature,
of how we experience the world around us.

2.4. Representation of Memory and Audiovisuality
The work of memory has been the object of inquiry by the sciences that seek to understand how we process our experience in the world and to describe processes that
move between specific types of performativity. Memory allows the present creation
of an absence and it can be said that all memory work seems to imply a work of representation. This work of representation is also inherent a process of remembrance,
which precedes a process of construction of sounds and images.
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Sounds that are imagined to have been heard, images that are thought to have
already been visualized, and sounds and images that are understood as auxiliaries
in the living experience of the construction of memory (Ricoeur, 2004).
Sound and image define a wide range of creative exploration, whose approach
involves a confrontation of forms of analysis. On the one hand, the search for correspondence, or a common denominator between sound and image as an aesthetic
issue and its structure oriented towards the figurative. On the other hand, the principles of audiovisuality (Chion, 1994) and the mutual influence and the effects on the
construction of time and space in audiovisual media.
As art is a mechanism that stimulates emotions and senses, audiovisuality is an
extension of those same emotions and senses focused on the individual, allowing them
to experience sensations that would not otherwise be available to them (Dinis, 2017).
In some artistic practices, the articulation between sound and image is necessary to allow, as a whole, some type of reality, thus adding a more subjective perception of the event. The perception expressed here as a system used to experience the
environment (Hiss, 1991) and a unique way of being, which speaks to all the senses
at once. (Merleau-Ponty, 1964)
Perception is thus the basis for recognizing the relevance of audiovisuality and
the representation (Ricoeur, 2004) of memory, key elements for describing processes
that move between past and present (Barad, 2003), and the influence of local context and sense of place, in places of memory (Nora, 1984), with embedded memory
(Taylor, 2003), memory as a continuous performative act (Schneider, 2011) and memory linked to a place (Taylor, 2011).

3

The (De)Construction of the Sense of Place

After presenting the role of sound and visual articulation in the representation of
memory and the configuration of individual and collective identities, it is now important to discuss the (de)construction of the place to find a temporal relativization
related with the past and the present, presenting a set artistic practices and performative moments that were realized as research-creation projects and that focus
on specific places.

3.1. The Research-Creation Approach
To promote audiovisual processes that move between past and present and between
specific types of performativity, a set of artistic practices and audiovisual performative
moments were developed, exploring the confluence between sound and visual media.
This set of artistic practices and performative moments were realized as research-creation projects that focus on specific places, analyzing, throughout the research and
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creation process, the role of memory in the configuration of individual and collective
identities, seeking to reflect on the importance of site-specific and sense of place, and
the relationship between performance and memory representation, starting with the
interaction with places and the appropriation of memories and archives.
The interaction with the places, to apprehend and perceive them, was made through
the permanence in the places and of several walks, an instrument that, due to its intrinsic characteristic of simultaneous reading and writing of the places, lends itself to
listening and interacting in the variability of these places, intervening in its continuous
becoming with an action, in the here and now, of transformation (Careri, 2002).
The slow speed of these actions allowed not only to register the different paths
taken but, at the same time, to assimilate the sensations of finding some archives
of the places, which were being ordered from their memories.
When observing the digital records of these experiences, the residual artefacts
(photographs, videos, sketches, notes and other writings produced during the process of research-creation), we concluded that it was not a subjective organization
of the place, but an interference on the order of the elements that were presented.
Something that attended to the agency of sights. Thus, there was an intention in the
walk to reorder the place and to create visual and sound narratives, impregnated by
the emotion of the place, in a strategy of observation and assembly of the scenery.
When addressing this individual and collective memory in the territory, a place
of memory is generated as defended by Halbwachs (1992) when he argues that places of memory are capable of not only imposing the representation of one group on
another but of opening space so that groups strengthen their identities in the re-signification of vestiges of memory.
So, in this context of (de)construction of the place, the past is not rescued as an
explanation for the present or the opposite, but an encounter between history and
contemporary is presented, in the sense of a temporal relativization that develops
through fragmented narratives (Dinis, 2020b).
Therefore, actions are proposed during the audiovisual performance moments
that are developed by fragmented narratives, which are interconnected by a network of places and moments, trying to understand what the function of audiovisual
performance means in the process of remembering from the context of the place.
These memory narratives, materialized in the performative moment, restore the
past by recalling lived facts and events but they exhibit something fictional, where
time and memory are aligned, in a montage by which the researcher-creator-narrator-performer constructs its history, on searching the memory for what survived it.
Memory is therefore inscribed over time, in the displacement between places, in
the perspectives obtained from immersion in the place, a place that has a profound
effect on interpretations. Due to the way it was felt by the researcher-creator-narrator-performer and in its ability to witness symbolic aspects of life stories, record
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memory and reconstruct past experiences (Dinis, 2020b), to understand how the
diverse nature of audiovisuality can involve the public in the remembrance of local
environments, while connects them to wider horizons.

3.2. The Performative Moments
Each research-creation project was focused on a specific place and the artistic strategies were defined based on written and iconographic document sources, creating
an archive of existing cultural forms, and proposing other study protocols for these
structures developed from the post-production process.
Consequently, the archive and the construction of residual artefacts were the
systems through which the past was reflected during the audiovisual performance
moments, presented as shown in Table 1. The archive functioned as a premise of
memory and as a vehicle of art, emphasizing the history of the events experienced.
Through the local traces followed, it was possible to structure a link between the
past and the present, between what has already been said and what can still be
reported, currently, of that past through contemporary digital media and based on
the residual artefacts produced.
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Table 1 Performative moments list.
Year

Title

Place

2015.03.11

[in]differentiation

College of the Arts, Coimbra

2015.06.20

[re]presentation

National Museum of Machado de Castro,
Coimbra

2015.07.04

[re]definition

Church, Salvaterra-do-Extremo

2016.05.18

[re]significance

Côa Museum, Vila Nova de Foz Côa

2016.05.29

[re]contextualize

CCOP, Porto

2016.06.11

[in]corporeal

Cathedral, Viseu

2016.06.18

[re]visitation

Monastery of Santa Clara-a-Velha,
Coimbra

2016.09.30

[re]interpretation

Botanical Garden, Coimbra

2016.10.22

[re]configuration

Museum of the Stone, Cantanhede

2016.11.19

[de]limitation

Church of Jesus, Aveiro

2016.12.13

[re]edify

Convent of Saint Francis, Coimbra

2017.04.19

[un]meaning

Monastery of Alcobaça, Alcobaça

2017.05.06

[re]activation

Museum of Luz Village, Luz

2017.05.20

[re]invent

The Space of Time, Montemor-o-Novo

2017.05.26

[de]fragmentation

Museum of Lóios Convent, Santa Maria
da Feira

2017.06.27

[un]specified

Joanina Library, Coimbra

2017.07.29

[de]construction

Museum of Conímbriga,
Condeixa-a-Nova

2017.09.02

[re]dimension

Monastery of Tibães, Mire de Tibães

2017.12.06

[un]restrained

College of St. Jerome, Coimbra

2018.08.31

a land of intrinsic contemplation

Lúcio Craveiro da Silva Library, Braga

2019.03.16

faded remembrance of a place

Museum of Júlio Dinis, Ovar

2019.03.28

heritage of a meaning

College of St. Jerome, Coimbra

2019.05.12

carved in grayish stone

Oporto Wine Museum, Porto

2019.05.18

an essence of a legacy

Potery Museum, Barcelos

2019.10.24

enclosed within

Center for Contemporary Art Studies,
Vila Nova da Barquinha

2019.11.16

figurative reality of identity

House of Territory Vila Nova de
Famalicão
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These approaches as a process allowed the relationship between inquiry, research, the performative moment (audiovisual performance), and residual artefacts
to assume the dynamics of thought and the formulation of different possibilities.
Thinking about the immutability of these residual artefacts, or body-memory has
been, for many artists, one of the functions of action-art and performing arts. In
each research-creation project, inquiry, research, moment, and artifacts do not cancel each other but provide a new point of view from which new relationships are
established (Dinis, 2020a).
That is why, when assuming the research-creation process as a whole, we consider inquiry, research, the performative moment and documentation as integral
parts of a single process, in a perspective of reflection where the ephemeral, as
an artistic practice, implies a possibility of permanent dialogue with your registry
(Dinis, 2020a),
Therefore, these elements are always hierarchically equal in terms of importance, presenting themselves as a complement to the performative moment (audiovisual performance). That is, while the performative moment can be experienced,
always in a different way, the research-creation process exposes a side of the work
not expressed by it (Bénichou, 2010), making the audiovisual performance act as a
mediator, through the plasticity, in the materiality of the interactions between artwork, sounds, images, place, memory, and public.
The research-creation process is consequently understood as part of the time cycle of the work of art, in which its integral parts are thought together, in a continuum of repetition of actions, inherent to different types of performance (Dinis, 2020a).
So the public involvement escapes the commonplace of daily corporeality, creating
mechanisms of continuous movement, diluting seemingly permanent boundaries,
and starting from bodily experience as a motto for spatial and digital transgression.

3.3. an essence of a legacy research-creation project
The sound and visual approach of an essence of a legacy fit in the conception of
an audio-visual creation, representative of the territory related to the Imagery of
Barcelos, with influence in the so-called city symphony films, a genre of avant-garde films from the beginning of the century. These films were particularly influenced
by modern art, Cubism, Constructivism, and Impressionism, being a genre of films
that moves in the frontiers of documentary and avant-garde film, narrative film
and experimental cinema.
an essence of a legacy aimed to explore and celebrate the creative, cultural and historical diversity of the territory related to the Imagery of Barcelos while, at the same
time, to create a figurative record of this territory as it is today. This audio-visual
creation was presented during a real-time audiovisual performative moment, at
the Pottery Museum (Barcelos) on the 18th of May 2019, in a personal approach to
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performance that reinforced the concept of performance (Packer & Jordan, 2001) and
audio-visuality (Chion, 1994).
The main theme of the project was the legacy of the community related to the
Imagery of Barcelos, addressed through five aspects: the raw material of the imagery, the artisans’ place/workshop, the potter’s wheel, the artisans and the final imagery produced. For each of these aspects, a set of emotions/sensations was defined
that inspired the construction of the sound and visual narratives.
Figure 1 presents the sound and visual narratives guidelines for the real-time
audiovisual performative moments of an essence of a legacy, based on the research-creation model defined by Dinis (2017).

Fig.1 Sound and visual narratives guidelines for the real-time audiovisual performative
moment of an essence of a legacy. Source: Frederico Dinis, 2019.

This audiovisual performative moment purpose was to promote a personal
re-reading of a territory that mirrors a representation of the reality or the imaginary
of a way of life, to reinvent the tradition through a metaphorical representation of
the memories and the cultural identity of the territory related to the Imagery of
Barcelos, and to create a figurative record of this territory as it is today.
an essence of a legacy was developed in a double sense: (i) the territory related with
the Imagery of Barcelos as an element that seeks to portray sensations and creativity of a unique place, embracing its memory, its history, and its identity; and (ii) the
territory as a space of memory that remembers and imagines other possible places.
Starting with some of the identifying characteristics of the territory related to
the Imagery of Barcelos an audio-visual creation was (re)created which promoted a
personal reading of the territory and mirrors a representation of the reality or the
imaginary of a way of life that reinvents the tradition and expresses the memories
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and the cultural identity of the place. For the choice of the local contexts, a personal exercise of (re)interpretation of the identifying characteristics of the territory of
Barcelos was developed, using the research-creation model defined by Dinis (2017),
being chosen some places that symbolize figuratively these characteristics.
The narratives were developed taking as its starting point the identity characteristics, reflecting on the importance of the site-specific and sense of place, considering the mapping between features and spaces (Dinis, 2017). This mapping searched
to deconstruct spaces and places, microcosms of unusual perspectives and immaterial dimensions of the memory of the territory related to the Imagery of Barcelos,
and tried formulas that guarantee the discovery and the deepest recognition of the
territory, reconstructing it crossing these identity characteristics with local contexts.
an essence of a legacy audiovisual performative moment was inspired by the art
and creativity of the Imagery of Barcelos, whose identity is a symbol of the creative
capacity of a community, that tried to transport the public to new dimensions of
the territory related to the Imagery of Barcelos, through the exploitation of its sound
and visual aspects.
For the development of an essence of a legacy, fieldwork was developed (see Figures
2, 3, 4, and 5) to collect and record video footage of the territory related to the Imagery
of Barcelos, which was later worked to create the videos used in the visual component.
The sound component was developed according to the emotional states that the images wanted to transmit and were based on the fusion between sounds collected and
recorded in the territory and the creation of electronic ambient music pieces.

Fig.2 Fieldwork: raw material. Source: Frederico Dinis, 2019.
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Fig.3 Fieldwork: moulding clay. Source: Frederico Dinis, 2019.

Fig.4 Fieldwork: handicraft production. Source: Frederico Dinis, 2019.

Fig.5 Fieldwork: artisans’ workshop. Source: Frederico Dinis, 2019.
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This audio-visual creation was developed through visual and sound narratives
(guidelines in Figure 1), structured in such a way to preserve and exhibit, simultaneously, a visual and sound collection of the territory related to the Imagery of
Barcelos, maintaining a connection with a past of memories and meanings.
an essence of a legacy visual and sound atmospheres were later presented during
a real-time audiovisual performative moment, at the Pottery Museum of Barcelos,
on the 18th of May 2019, for the community and general public, emphasizing some
states existing simultaneously in sound, image, and place itself, seeking to transport the public to a new perceptual dimension (see Figures 6, 7, 8 and 9).

Fig.6 Audiovisual performative moment at the Pottery Museum (Barcelos) on the 18th May
2019. Source: Frederico Dinis, 2019.

Fig.7 Audiovisual performative moment at the Pottery Museum (Barcelos) on the 18th May
2019. Source: Frederico Dinis, 2019.
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Fig.8 Audiovisual performative moment at the Pottery Museum (Barcelos) on the 18th May
2019. Source: Frederico Dinis, 2019.

Fig.9 Audiovisual performative moment at the Pottery Museum (Barcelos) on the 18th May
2019. Source: Frederico Dinis, 2019.

The performer of the audiovisual performative moment was not only the operator of the media used, but represents also the mediator, creator, and consequently
the real-time narrator, building the sound and visual narratives. In the public presentation of an essence of a legacy, time and space were altered, pointing to other (unknown) places, and momentarily transforming the presentation place into a space
full of new meanings and memories.
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Conclusion

The current artistic reality composed by the new media, as well as its consequent
relational complexity, is increasingly a challenge to the established artistic currents
and forms. Projects developed according to a hybrid methodology and largely executed as work in progress can be understood as another form of investigation practice, in a research-creation approach, which leaves the context of traditional art
behind, stimulates the creation of new approaches and explores the limits of art
and culture as vehicles of communication.
One of the formats that have always stood out for breaking the rules of current
artistic movements was the performing arts. In this context, thanks to technological
appropriation and expansion to other media, audiovisual performance has gained
prominence among creative practices, since it has allowed the body/performer to be
decentralized, thus opening up to other media such as sound or image.
It is in this decentralization that we try to reflect on the role of memory, in the
configuration of individual and collective identities, through the representation of
memory and the (de)construction of the place, where the past is not rescued as an
explanation for the present or the past, but an encounter between the antiquity and
the contemporary is presented, in the sense of a temporal relativization communicated through the performative moment.
Through these new approaches and research frameworks related to a set of research-creation projects, it was possible to find some responses for the questions
asked at the beginning of this essay:
(i) What is the role of audiovisual performance in the process of remembering
from the context of the place?
Site-specific audiovisual performance act as a mediator, through plasticity, in
the materiality of the interactions between artwork, sounds, images, place, memory, and audience.
(ii) How can the diverse nature of audiovisuality involve the public in remembrance of local environments, while linking them to wider horizons?
Public involvement runs away from the commonplace of daily corporeality,
creating mechanisms of continuous movement, diluting seemingly permanent
boundaries, and starting from bodily experience as a motto for spatial and digital
transgression.
In addition to the discussion of the role of memory in artistic practices, it is
also essential to reinforce, in future works, the study on the importance of the representation of memory and the production of presence effects in the construction
of sound and visual confluence, linking and relating concepts, purposes, and coherence of artistic practices that use audiovisual media.
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Journalism reconfiguration from data
– A review on mainly possibilities
and limitations of data journalism
Alice Assunção1, Adelino Gala2, Vania Baldi3

Abstract. The digital culture is structured around an unlimited and increasing volume of data generated by as many actors as subjects connected through the network.
So-called Big Data provides one of the most emblematic revolutions in contemporary
society, a paradigm shift that involves the economic, technological and cognitive
fields and challenges not only information access but the epistemic standards created until now. Historically attached to information and knowledge-acquisition, the
journalistic field is one of the most affected areas. Simultaneously to digitalization
in course, a practice called data journalism has been set up as a way to establish intelligibility and information quality criteria in a way that embodies the ethical fundamentals of journalism, statistics, and computing skills to gather, treat and make
sense of data to inform properly and therefore enhance the public debate about relevant facts. However, there are questions about how far can a journalist go on data
analysis. This literature review presents some of the main theoretical references
on data journalism, discusses its possibilities and limitations, and supports with
references the Erasmus+ Post-Crisis Journalism in Post-Crisis Libya: A Bottom-up
Approach to the Development of a Cross-Media Journalism Master Program (https://
pages-project.ly/en/).
Keywords: Data journalism, Big Data, epistemology, digital journalism, digital culture, media literacy.
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Introduction

The rise of the digital age has led to a modification of epistemic standards in knowledge-acquisition. Traditionally knowledge was primarily acquired through observation and the verification of hypotheses, or even from the testimony of others, whereas nowadays data play a decisive role when obtaining knowledge since they provide
the opportunity to correlate information from several different sources. Therefore,
the processing of knowledge occurs not only through natural or physical, but also
technological, agents (Godler, Reich, & Miller, 2020) and this assumption applies
to different epistemic areas, especially journalism, which historically has been a
mean of creating knowledge through information. It is plausible, then, to affirm
that the journalist´s understanding of source and evidence has been particularly
altered by the establishment of technologies related to Big Data.
Thus journalism practice has been evolving in the following of new realities
where massive datasets are placed as central figures in the production and acquisition of information. Journalism has now begun an attempt to master the extensive
sources of information by combining scientific methodology, statistics, and computing skills to make sense of large datasets.
This form of news production has evolved from what has been done in the past
to deal with a new big-scale scenario, and, as with any reshaped format, it struggles
to settle its place among professionals. Stray (2016) refers to a complex side of data
journalism: its multiple skilled nature and the increasingly difficulty to assemble
all the skills needed.
In the Big Data context, surrounded by coding, statistic, and math elements, the
journalist has again to first become familiar with it and then tell the story. There is,
however, a significant difference between news production from the past and the
present: much more information generated by multiple channels in much less time,
a condition that creates opportunities, but also vulnerabilities.
This literature review aims to support considerations on how data journalism
resets the journalistic production in a digital context. In other words, the purpose is
to present theoretical references that can based discussions of how journalists can
address data as main source to their stories in a Big Data context. The theoretical
references assembled in this literature review will also support the Erasmus+ PostCrisis Journalism in Post-Crisis Libya: A Bottom-up Approach to the Development of
a Cross-Media Journalism Master Program, co-funded by the European Commission.
The project aims at contributing to the modernization of the higher education in
Libya and with a proposal of digital journalism course in which data journalism
skills are also considered crucial to an updated education in the field.
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This work intent to account diversified interpretations of the same phenomenon
and authors that not only describe, but also analyse the problematic, as established
by Quivy and Campenhoudt (2005).
The arguments to be presented are: how the data age have altered the knowledge
acquisition, in the topic “Big Data and the epistemic standards”; the journalistic fundamentals applied in the data analysis, presented in the topic “Data journalism observations”; the literacy required for data journalism practice, in the topic “Lessons
to be learnt”.

2

Big Data and epistemic standards

Although the journalist cannot handle a massive and complex dataset like Big Data
alone (Splendore et al., 2016), it is crucial to understand at least the basis of Big Data
to then visualize the path that journalism has been taking while considering data
as a major player in the news production.
“The world has changed and it is data that has changed it”, states Rogers (2013,
chapter 2, p.8), about the relevance of data journalism and the global context in
which it is framed. This change relates to the digital footprints of several personal,
social, and business activities that occur on digital platforms (Sirimanne et al., 2019),
which resulted in the Big Data age. Cukier & Mayer-Schönberger (2013) describe Big
Data as an ability of groups and individuals to make use of information to produce
insights and products that are useful and significant.
More realistic perspectives describe Big Data as a technological, scholarly, and cultural phenomenon. It is technological because it engages algorithms and computation
efficiency to manage data; scholarly because it applies to the use of datasets to make
scientific claims; while it is a cultural phenomenon because there is an understanding that large datasets provide a superior form of knowledge (Boyd & Crawford, 2012).
An undeniable feature of Big Data regards its substantial size as “datasets whose
size is beyond the ability of typical database software tools to capture, store, manage
and analyze” (Manyika et al., 2011, p.1). Laney (2001) makes an interesting correlation
to the word “big”, which can refer to the volume of data available, the wider variety
which might require combinations, and the velocity with which the data can be
generated and interpreted.
The Big Data age interacts directly with the journalistic field from the late 2000s
as governments and companies begin to give the public access to their massive datasets (Rogers, 2013). If on the one hand governments appear to be on board for publishing data since this attitude makes them seem transparent, on the other companies embrace data usage because they seem to understand that a more transparent
business profile provides larger revenues (Rogers, 2013). Nevertheless, there are other
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implications to business as the data openness movement has led companies to take
action to prevent leaks. Rogers (2013) mentions, for instance, the Bank of America
which created a team with lawyers and specialists just in case WikiLeaks released
information they claimed to hold on the bank.
Naturally, Big Data age also raises concerns about privacy standards, the decrease of civil liberties and an increase in state and corporate control (Boyd &
Crawford, 2012). The many questions about how far a company, a government body
or any other institution can go with data related to individuals led to the creation of
the General Data Protection Regulation by the European Commission.
Alongside promising opportunities and reasonable fear, Big Data has undoubtedly changed the knowledge-acquisition process (Hammond, 2017) and led to a new
understanding of knowledge mediation as digital systems have changed the epistemic standards (Godler, Reich, & Miller, 2020). For that matter, make sense of data
is even more important than just the number itself since, without context, data
is meaningless (Boyd & Crawford, 2012). In this context of knowledge-acquisition
through great volume of data, data journalism practice flourishes.

3

Data journalism observations

Although some scholars define data journalism as pieces with visualizations (Knight,
2015), the format of data-driven news can also vary from interactive charts to articles
(Rogers, 2013). But its main feature is precisely stories based on the analysis of a large
amount of data, which involves statistical analysis skills, computing knowledge, and
most importantly the news sense (Gray, Chambers & Bounegru, 2012; Howard, 2014).
There are, however, some aspects surrounding data journalism that need to be
clarified as the practice is still evolving and its strengths and weaknesses are still being appraised. Data-driven journalism can be seen as an evolution from other practices in the field, such as Computer-Assisted Reporting (Howard, 2014). But the merge of
investigative with new storytelling resources (Felle, 2016) differentiates the data journalism from the latest practices. If one reason that justifies the need for data journalism is the increasingly wide information environment that requires professional help
to make sense of it, another one seems to be a new reality that requires journalism
to become more transparent through giving the audience access to a portion of the
data. “In the first scenario, data is opaque and confusing, requiring special expertise to
interpret it and turn it into meaningful knowledge; in the second, data is transparent
and the only requirement is that we are given access to it” (Hammond, 2017, p. 412).
Some regulation over the information flow is inherent in journalism, but in data
journalism this behavior seems to gain stronger shades. Professionals from different fields working together on a pre-defined angle and functionalities which give

DIGICOM International Conference on Digital Design & Communication

339

the audience a false sense of control over the data, while the readers are being guided through a technological set previously designed to developed expected actions,
not necessarily consented by them (Appelgren, 2017).
Despite not being given full access to data itself, data journalism still plays an
important role in a reality where the rich information environment is used for positive purposes, but also for negative ones. Not every information available is reliable.
In fact, Rogers (2013) alerts on the general feeling of distrust towards news sources
at the time when news organizations fight with other sources “for their very existence” (Rogers, 2013, chapter 2, p. 6). This scenario reflects the current multichannel
environment where attention is captured through all kinds of information, but trust
is an increasingly scarce resource (Gray, Chambers & Bounegru, 2012).
Amidst this information deluge, the data journalism might be a resource to tackle the distrust that follows misguided information because it offers a contextualized
way to see world events (Gray et al., 2012, p. 10) through the journalistic fundamentals of fairness, objectivity and accuracy.
It is needed, though, caution in data usage to avoid the risk of emphasizing
the unusual instead of bringing details to the news coverage (Cushion, Lewis &
Callaghan, 2017). Certainly, it is part of journalism work to tell worth stories, but
the storytelling aspect of journalism might not surpass the fundamentals of objectivity and accuracy, otherwise it would lead to a misinformed view of the world, as
warned by Cushion et al (2017).
The data-driven journalists still have to deal with local culture, customs, laws,
and politics to find sense (Stray, 2016). Yet, adding data skills and methodology can
help investigative journalists to find trends and explore hunches and hypotheses
(Howard, 2014). However, with the opportunity also comes challenges and the prime
one is the security of information especially towards sensitive data such as personal
information, to which “unfortunately, the information security practices of many
media companies are not as robust as they will need to be to prevent determined
intrusions by organized crime or nation-states”, (Howard, 2014, p. 75).
The widespread availability of information and the consequent growing interest
in visualizing it promoted data journalism (Gray et al., 2012), but data have been related to journalism since the 19th century (Howard, 2014). Now the main change is that
in a datafication scenario (Gray et. al., 2018) the journalist is not only focused on how
to find the data, but also on how to present it. The ability to publish data, though, does
not exclude the underlying responsibility regarding the content, the sources involved,
and the audience. As traditional journalism depends on the critical checking on facts
and good quotes to communicate effectively, so data-driven journalistic content
must result from good, clean, accurate, and significant information (Gray et al., 2012).
Rogers (2013) affirms that data journalism is “a bridge between data and audience […]
is 80% perspiration, 10% inspiration, and 10% output” (Rogers, 2013, Introduction p.4).
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Lessons to be learnt

While critical perspective remains unnegotiable in data journalism, there is an undeniable need for proper data literacy able to integrate computing and statistical
skills. One primary difficulty, though, would be to achieve a common understanding of the appropriate level of data literacy for a journalist should be.
As Nguyen and Lugo-Ocando (2016) emphasize, to master basic statistics competences has become the journalist´s task since a Big Data society has been emerging
while daily news work is increasingly supported by “number crushing”, (Nguyen
& Lugo-Ocando, 2016, pp.5-6). Another reason for developing statistician skills and
deploy a good use of data is the growing environment of inconsistent information.
“Used wisely and properly, good data allow journalists, among other things, to
overcome the sometimes tyrannical rule of intuition, to link anecdotal evidence to
the big picture, to bust myths, to challenge prejudices, to connect seemingly distance incidents/events and to turn ostensibly boring, soulless numbers into a vivid,
meaningful representation of the world”, (Nguyen & Lugo-Ocando, 2016, p. 6).
Meanwhile, the perceived accommodation with the lack of crucial skills to deal
with data (Hewett, 2016) tends to lose space to a more conscious attitude towards
new methods of producing news. A study conducted by Heravi (2019) with 260 participants from 43 countries on data journalism education shows that 98% of the journalists surveyed expressed interest in acquiring skills to practice data journalism.
This willingness might be the imitation effect considered by Splendore et al. (2016)
in which an increasing number of journalists now aware of the data journalism
reality start to adopt this form of newsgathering.
Gray et al. (2018) suggest a data infrastructure literacy approach that provides a
more captious relation with data and its context. In this critical understanding of
the infrastructures through which data is created, datasets are seen as not free from
bias and a product of a world in conformity with predefined values. Even information created through technology embodies the human consciousness of their creators (Godler et al., 2020). As well as the data creation, the human consciousness is also
present in data gathering, a process which Berti-Équille and Borge-Holthoefer (2015)
reinforce can also be misleading, incorrect, outdating and, therefore, unreliable.
The understanding of data as a structure created by humans might help journalists to avoid giving in to the false authority of data, as argued by Appelgren
(2017), in which the quantitative result tends to be considered as unquestionable.
It is central then to first understand the data conception context and then make
it clear to the audience. Once the process that leads to the story is not clear to the
readers, then they are being deprived of certain transparency to which they have
the right (Appelgren, 2017).
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As data journalism practice sets its place, training initiatives start to form around
the world as a response to the datafication mentioned by Gray et. al (2018). In Europe,
for instance, courses in the United Kingdom, Italy, Germany, the Netherlands,
Poland, and Switzerland tend to focus on how to collect, analyze and present the
data, while non-academic institutions, such as European Journalism Center, have
become references in the educational movement (Splendore et al., 2016).
However, data journalism training still has a long way to go. Only 25 from 219
data journalism courses around the world provide complete programs since the remaining are modules on related topics (Heravi, 2019). From a technical perspective,
“such courses have their focus on a complete workflow of data journalism, from
finding, collecting and cleaning data, to analysis, visualization, and communication, without diving deep into more complex topics or tools”, (Heravi, 2019, p. 363).
Additionally, Heravi (2019) found that 40% of instructors have Ph.D. level, another
34% have a Master´s degree and 26% completed Bachelor´s level, but “considering
the age and (lack of) maturity of the field as an academic discipline, is not surprising”, (Heravi, 2019, p. 364).
Besides different professional and educational backgrounds, data journalism
professors also have different approaches. However, one of the main challenges in
teaching data journalism might be to disrupt any preconceived ideas (Bradshaw,
2018) regarding data.

5

Considerations

This literature review intent to present theoretical references that can based discussions of how journalists can address data as main source to their stories in a Big
Data context. The references here articulated will be used in sessions and classes
for the training of professors involved with the Erasmus+ Post-Crisis Journalism
in Post-Crisis Libya: A Bottom-up Approach to the Development of a Cross-Media
Journalism Master Program, co-funded by the European Commission.
Indeed, the belief about data journalism are still being formed as the digital age
continues evolving. For now, it is possible to define some aspects of this practice.
Firstly, it is in course a shift on the understanding of what constitutes a primary
source in news coverage since computers and data now play an active role in every
human relationship (Hammond, 2017). Also, with the help of data journalism, it is visibly a reconfiguration of purposes related to the news coverage and format, since the
purpose is not only to be the first but to be the one explaining what a dataset suggests
meanwhile creating new storytelling products (Gray et al., 2012; Felle, 2016). On the
other hand, although it is part of the journalistic job to tell good stories, if accuracy,
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fairness and objectivity principles are neglected the data can end being misused to
emphasize the dramatic or unusual instead of bringing context (Cushion et al., 2017).
Moreover, Appelgren (2017) alerts us to a side effect which is the paternalistic
behavior of the data journalist. As happens in most journalistic productions, the
journalist is still in charge of making the decisions related to the data-driven project.
Certainly, this is not a new face of journalism and part of the job is indeed to act as
a gatekeeper (Shoemaker & Vos, 2009) between the source and the readers, but the
paternalistic level is exactly how much use the journalists make of their authority
to deprive the audience of getting in touch with the data.
Secondly, data journalism entails developing statistical and computing skills, but
critical observation remains as a strong characteristic. Essentially, specific skills allied to critical thinking and inquiring make data journalism a potential tool to reinforce press credibility in a digital age where the news production cycle has a more
erratic pattern due to an information environment overwhelmed with the necessity
to always report something and preferably something fresh (Bakker, 2012). Within
this environment with extensive but unreliable information, data journalism could
be a trusted source of information by collating, synthesizing, and presenting diverse
and difficult sources of information in a way that gives the audience real insights
into complex issues. (Gray et al., 2012). Data journalism could help, then, by making
opposition to the dissemination of fake news through fact checking with database
analysis skills. However, data journalists must be assured certain editorial autonomy
to not only make sense of data but also question the data itself (Cushion et al., 2017).
Thirdly, with regards to levels of data literacy, it is not expected of journalists to
master coding and statistics as well as an experienced professional in these fields
would, but understand the environment in which the data are placed, as a product
made under human consciousness with the purpose of revealing only a given side
of the truth. Therefore, data infrastructure literacy (Gray et al., 2018) is essential to
consider the arrangement through which data is created, which are not free from
bias and deliver a world in conformity with a given vision, culture, and value. Even
extracting information from a dataset can be done in misleading, incorrect, outdated, and, therefore, unreliable ways (Berti-Équille and Borge-Holthoefer, 2015). Such
understanding of the data as a structure created by humans might help journalists
to avoid giving in to the false authority of data, as argued by Appelgren (2017), in
which the quantitative result tends to be considered as unquestionable.
Finally, a journalist cannot handle the Big Data size and complexity alone
(Splendore et al., 2016). Even journalists with developed statistics and computing
skills cannot entirely master the data once every post-industrial system/dispositive
cannot be fully penetrated by a human (Flusser, 1985). However, it is inevitable to
understand the shift in the pattern of news production amidst the great volume of
available data. The main reconfiguration on news production in the digital age is
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that journalists will have to deal, more likely in collaboration with different professional profiles, with data to make sense of information and tell the story. This
theoretical references on journalist´s data literacy associated to journalistic fundamentals could base training initiatives, such as the program mentioned in this
work, to form data journalists since data have been occupying the center as main
source to news and new journalistic storytelling.
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The lens of Anticipatory Design
under AI-driven Services
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Abstract. The world is moving quickly towards hyper-personalized Artificial
Intelligence-driven services. With today’s new technological possibilities, the domain of Human-Computer Interaction is moving from a traditional static convention process to an emergent living ecosystem. Business-to-costumer models have
been increasingly shifting towards personalization, customization, prediction, and
recommendation, to enhance their users’ experiences. This converges into designing
anticipatory and automated experiences. AI-driven services cause some systems to be
designed for constantly adapting to their usage contexts, producing different effects
on user behavior according to the situation. Although AI services are affecting how
users behave, human decisions are also affecting the outcomes of AI systems. The
design paradigm is evolving from a one-size-fits-all solution into an evolving system
that adapts and evolves as users continue to contribute to the system learnability and
intelligibility. We start to see business-to-costumer services where interactions are
fluid, customizable for particular users, purposes, or contexts. Thus, it is becoming
harder to foresee the effects of design decisions because the center of the problem is
now an organic and unpredictable evolving system. Designing for anticipation is not a
new topic, albeit its debate and implications are increasing exceptionally as automation evolves with AI and Machine Learning developments. This overview paper outlines the current Anticipatory Design principles affected by these changes and reviews
the status quo of designers’ challenges and risks they have to consider and overcome
when the technology fails to support anticipation and automation.
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Introduction

The field of Human-Centered Design (HCD) is moving from reaction to anticipation.
The majority of today’s digital products have been designed to react to users’ actions
and respond to an interaction that takes place in the present [1]. Our lives have been
revolutionized by the way technology has transformed how we live and do business.
However, it has done a poor job in reducing the stress caused by the demand for our
inputs. We still witness few systems with proactive and anticipatory capabilities.
But gradually, digital services are moving from being reactive to becoming anticipative. Business-to-Customer (B2C) businesses are moving from manually decided
experience towards automating services.
An example of these services is Digit, a finance app that analyzes the user’s income and purchase habits, and is able to design a saving strategy to anticipate savings opportunities and automatically transfer the surplus into an insured account
or other forms of savings. This type of AI service can reduce users’ cognitive overload
by facilitating decision-making processes on their behalf. Another well-known case
is Google’s Nest self-learning thermostat, that is programmable to learn people’s
schedule, and at which temperature they are used to, and shift into energy-saving
mode when it realizes nobody is at home.
With services like Digit and Nest, designers develop solutions based on users’
past behaviors to calculate the probabilities of their future choices. Services that
require anticipation have to be “capable of changing their behavior dynamically and
provide a way of interaction with the user based on aspects and user preferences
of the past and the present and of their expectations of future actions” [1]. To do it
accurately, access to the user’s data history is a pre-requisite, so that the system
can make informed decisions on the user’s behalf. The goal is to limit options while
streamlining the user’s activities.

2

How can designers enable anticipation to reduce
decision fatigue?

a. Decision fatigue overview
In 2004, psychologist Barry Schwartz published The Paradox of Choice, a manifesto that outlined the effects of abundance and choice in life. Making decisions
requires time and cognitive effort and for Schwartz “the range of choices people face
every day has increased in recent years” (2004, 4).
A decade later, Aaron Shapiro, the CEO of digital design agency Huge, developed
Schwartz’s findings into a new scenario that he called Anticipatory Design [2]. What
makes anticipatory design significant is that it is based on the concept of predicting
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users’ actions and needs by helping them to get rid of the abundance of choice.
This concept emerged as natural cooperation between technology and psychology.
Schwartz [3] defended that too many choices lead to poor quality decisions and less
satisfied users. Psychological evidence indicates that the quality of decision declines
after an extensive session of decision-making, a phenomenon known as decision
fatigue [4]. Anticipatory design is a premise that explores the potential of AI technology to learn human behavior, to predict their users’ choices, and suggest actions or
inputs on behalf of them.
But why are businesses chasing transformation to enhance user experience
through anticipation experience with the support of AI?
The application of anticipatory design is more important than ever if digital
businesses are to simplify and facilitate the course of our digital lives. Modern life
has brought us technologies that made our lives more convenient, but it has also
subjected us to too many choices. Choices can be good but offering too many choices
to the user may have bad consequences such as decision fatigue. “There is evidence
that humans are only becoming more indecisive, perhaps as a part of cultural evolution in the information age.” [in 5].
b. Too many choices – decision-making process
The core problem behind today’s digital world is that the market is saturated
with too many options and choices [3], giving us an abundance of information to
inform those choices [2]. For Shapiro “the irony of creating so much choice for ourselves is that — from our health and diet to finances and fitness — people make
bad decisions every day. Little ones that add up over time and, sometimes, big ones
that ruin their lives.” [2]. And the majority of digital products are still in a state of
reaction [1], demanding users’ attention and inputs all the time, leading them to
decision fatigue or analysis paralysis. The concept studies the effect of the deterioration of the quality of the decisions made by an individual after a long session of
decision-making, which leads to decreasing their capability of performance tradeoffs [6]. It is also important to infer the user’s willingness to avoid using services that
can make their decision-making process more exhausting and time-consuming.
Decision fatigue is closely linked to willpower [7]. The authors point out that
judging is a hard-mental work, and decision-making depletes our willpower. Once
our willpower is depleted, we are less able to move towards a decision. “Part of the
resistance against making decisions comes from the fear of giving up options. The
more you give up by deciding the more you’re afraid of cutting off something vital.
This reluctance to give up options becomes more pronounced when willpower is
low.” [7]. In sum, it takes willpower to make decisions.
Decision-making is a fundamental human process at the center of our interaction with the world [8]. Reasoning and recognition are key poles in decision-making
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that are closely linked [9]. Reasoning is a distinctly human characteristic of weighing alternatives and selecting a decision based on criteria, while recognition is a
stimulus that can result in an action or decision as a learned response without an
identifiable reasoning basis [8].
Humans are limited by the information they process. According to Phillips-Wren
[8], Herbert A. Simon introduced in 1977 a normative process of decision-making
consisting of three phases: (1) Intelligence, (2) Design, (3) Choice; and later in 1997, he
introduced one more, (4) Implementation, (see Fig.1).

Fig.1 Description of Simon’s model of the process of decision making, retrieved from PhillipsWren [8].

Research has shown that humans will use strategies such as rationalization,
reasoning by analogy, heuristics, trial, and error, local adaptations, avoidance of
loss, and control of risk to avoid multi-criteria choices [9]. Such sub-optimal strategies can lead to decision fatigue, which can lead to decision-making cognitive bias
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errors such as anchoring, status quo, confirming evidence, framing, estimating and
forecasting, and sunk cost [10].
Human decision-making, in reality, faces two layers of decision fatigue. One is
caused by the current number of options in the market. Apart from decision fatigue,
this can also lead users into analysis paralysis [11] and decision avoidance stage
[5]. Zuckerberg refers to analysis paralysis as an overload of analysis options that
obstructs a person in the decision-making progress [11]. Anderson defines decision
avoidance as the manifestation and tendency to avoid making choices by postponing it or by seeking an easy way out that involves no action or no change [5].
Accordingly, users may get frozen in two decision-making loops. In the first,
they never leave the analysis stage, they can get stuck in an analysis loop where
an analysis is never finished, at Simon’s Phase 1 of Intelligence. They keep looking
for more details, additional options, more clarifications, making it very hard for
them to move forward to the second phase of the decision process. In the second,
they never leave a decision analysis stage, at Simon’s phase 3 of Choice. They can
get stuck in another analysis loop where decision-making is deferred because of
requests for more details and analysis. The fear of decision-making is masked by
endless requests for more information and options [12].
But even when they leave these loops and move forward in the analysis stage, a
digital product can also lead then to decision fatigue by the number of choices and
interactions necessary within the service.
c. Anticipatory Design as a method to streamline the decision-making process
The more choices a designer gives to a user, the longer one will take to reach a
decision. It’s here that anticipatory and automated design can make a difference by
reducing the number of choices and simplifying users’ decision-making. Designing
for anticipation has the goal of reducing the cognitive overload of users by facilitating their decision-making processes [5, 13–15].
Anticipatory design focuses on this premise and proposes a design method that,
through automation, personalizes the user’s flow by making and eliminating choice
by predicting user experiences and preferences [2, 14].
Fundamentally, what has been established is that interactions will be ruled by
time spans like pre-interaction, interaction, and post-interaction. And anticipatory
design has the power to reduce users’ cognitive overload in the pre-interaction span
by giving users what they may want or need before they know they need it. But
it can also play an important role in the interaction span by providing them with
suggestions for actions based on the solution. And in the post-interaction span by
delivering insights or interpret information to the users rather than just display it.
Thus, designers can contribute to reducing or even ending decision fatigue, during
the entire interaction funnel.
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Anticipatory design can streamline the decision-making process in three levels [16].
1. Simplifying selection: With machine learning, algorithms can establish personalized pre-selections defaults and remembering their user’s preferences that
therefore serve them back. E.g. Netflix.
2. Choice editing: Curation plays an important role in choice editing which therefore results in less decision fatigue. By taking away the massive amount of selections and editing the user’s choices for them, we can curate all the different information that may streamline a decision for them. This will result in a service
optimization for the most common use case. E.g. Easysize3.
3. Eliminating decisions: With the feature of anticipatory design, designers can
design an anticipatory service that surprise and delight users by editing down or
eliminating some of the choices that they need to make. This will allow reducing
work from the user’s shoulders. Nevertheless, designers need to be conscious of
how far a service can be designed to adjust and work without conscious human
involvement. E.g. Digit.

3

What are the boundaries between anticipatory
design and automated design?

a. Anticipatory overview
Anticipatory technologies find their first reference in science fiction literature4 [1].
The most prolific writer for this submeter is the science fiction author Isaac Asimov
which in the 1960s predicted some of the anticipatory technologies that we have
today, many of which have become a reality.
Nonetheless, there is no novelty in the term. The term “anticipatory” appears in
previous studies in computer science [15], philosophy [17], information science [15], interaction design [14], and even in biology [18]. All the fields discuss anticipation as a notion of predicting future actions, as essential, and as inherent components of systems.

3 Easysize delivers actionable insights into consumer fashion choices. They are an AI-powered clothing
company that developed a recommendation algorithm to accurately decide on behalf of the user which
is the best size and fit for them. They are building the world’s largest network of consumer style & fit
preferences in fashion.
4 Anticipation can be found in literature and film genres and consists of works whose action takes place
in the future, near or far. This genre is often linked to science fiction, but not systematically.
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b. No academic clearness
There is a lack of conceptual clarity in the literature between what defines anticipatory design and automated design. There is a misleading definition between
the two concepts, accordingly, we present a short concept analysis between them.
Accordingly, we should clarify each one’s characteristics. Anticipatory design relies on predicting people’s needs and actions and providing them with the right information at exactly the right time. While automation design is grounded on making decisions and taking actions, with accuracy, on the user’s behalf, without their
input. Anticipatory design relies on automated design. Yet, automated design is
not bound to anticipatory design. We may automate a system without anticipating
end-users’ behaviors. But anticipatory is intrinsically related to automated users’
experiences. In its very essence, anticipatory design is output without much need for
user input. It is leveraging past choices to predict future decisions.
c. Anticipatory Design vision
Anticipatory Design has the determination of predicting user experiences. And to
do so, it moves around three elements [14]:
• Learn – Collect Data – Get input from user’s data points and preferences
collected by smart objects and the Internet of Things (IoT);
• Prediction – Create algorithms – Machine learning (ML) algorithms are created
to predict user’s actions;
• Anticipation – Anticipate choices – The original intentions have now to be
foreseen by a user experience designer (UXD).

Fig.2 Anticipatory Design structure retrieved from Van Bodegraven [14].

If one of these three elements fail (see fig.2), we cannot design for anticipation.
Streamlined, usefulness, and convenience are a few reasons behind the notion of
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empowering everyday objects with internet connections. Essentially, smart objects
are the framework that unleashed data collection to support anticipatory design.
They are the means of execution utility.
These three elements need to be intersected and effectively used. There is a symbiosis between IoT, ML, and UXD: “smart technology learns within the IoT by observing,
while data is interpreted by ML algorithms. Along the way, UXD is crucial for delivering a seamlessly anticipatory experience that takes users away from technology” [14].
To do so, AI will need to support automation design by finding ways to use user’s prior
data and behaviors to support the design process to have a structured ecosystem to
automatically decide successfully on behalf of the user or as close as possible.
We need smart objects to anticipate users’ needs and actions. Because with IoT,
our phones, personal computers, and smart assistants, are becoming the remote
control that controls our environment. Made possible by IoT and big data, interactions have been moving off the screens into context. This raises a new concern for
the designer. We need to start foreseeing the behavior we will design and display in
this new network of things [16] because other users might be part of the same environment and data privacy will be a challenging topic to address in this new kind of
intuitive interactions.

4

How to balance anticipatory design between
automation and augmentation?

a. Historical perspective – The three waves
AI-based solutions have been long used by business-to-business (B2B) businesses
to automate routine tasks in operations and logistics. But historically, the first business transformation involved a standardizing process. Daugherty and Wilson [19]
call this era the first wave and was ushered by the first Industrial Revolution with
Fordism, Taylorism, and Toyotism5. Succeeding, B2B transformation bears a second
wave, consisting of automated processes that began in the 1970s and reached its peak
in the 1990s. This era emerged with the business process reengineering movement,
thanks to advances in information technology [19]. This was propelled by the ubiquity of computers, large databases, and the automation of numerous back-office
tasks. Many people were replaced by machines. Currently, Daugherty and Wilson

5 A business model pioneered by Japanese auto manufacturer Toyota in the 1960s. It includes just-in-time
production, giving greater autonomy to work teams, constant monitoring and improvement of processes,
and constant quality control, all of which are designed to reduce waste or unnecessary effort. It differs
from Taylorism and Fordism by placing more onus on multiskilled and proficient labor working in teams [29].
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[19], invoke a third wave, involving adaptive processes. This wave builds on the previous two, yet, is a completely new way of doing business. It is allowing businesses to
adapt to people’s behaviors, preferences, and needs at a given moment. It is powered
by real-time data rather than by a pre-organized sequence of steps.
They envision that when this last wave is fully optimized, it will allow B2B and
B2C businesses to take full advantage of AI. They will be able to produce individualized products and services which are satisfying beyond the capabilities of the
mass-production of the past and deliver more profit.
b. Automation versus Augmentation
New conventions in the experience economy6, alongside new technological developments as AI are shaping how businesses invest in integrating user-centered design and user experience (UX) as a crucial part of their whole service design strategy
plan. Furthermore, when designing for AI-driven products, designers should understand if the service should be focused on augmentation or automation. This duality will be the rule of thumb to design for anticipation or automation. Automation
implies that machines take over a human task, augmentation means that humans
collaborate closely with machines to perform a task. Augmentation cannot be neatly
separated from automation in the design domain. These dual AI applications are
interdependent across time and space, creating a paradoxical tension [20]. In any
case, if done right, both can work together to simplify and improve the outcome of
a long, complicated process.
Taking a normative stance, several authors accentuate the benefits of augmentation while taking a more negative viewpoint on automation [19–21].
Their combined advice is that organizations should prioritize augmentation,
which they relate to superior performance. Their views suggest that businesses focused on automation will only see short-term benefits. Consequently, Davenport
and Kirby advise businesses to prioritize augmentation, which they hail as “the only
path to sustainable competitive advantage” [21]. The following Table 1 Strengths between Humans and Algorithms [19].1 gives a summary why we may support their
vision by analyzing why we should augment humans’ capabilities instead of simply
automating their actions.

6 “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.” [30].
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Table 1 Strengths between Humans and Algorithms [19].

Strengths
Humans

Algorithms

Creativity

Speed

Improvisation

Accuracy

Dexterity

Repetition

Judging

Predictive Capabilities

Social, Leadership Abilities,
and Soft Skills

Scalability

If tasks are more robotic alike, focused on speed, accuracy, or repetition, humans are
more than happy to delegate them to AI. Nevertheless, there also will be tasks that people want to control themselves, and not rely on automation for that [19]. Humans may
delegate repetitive tasks to AI because it can help to handle those tasks faster, more efficiently, and sometimes even more creatively. In the end, algorithms don’t see opportunities for improvement. But Humans do. We are the only creature capable of innovating.
c. What will happen when anticipation is inaccurate?
Anticipatory design will result in a number of accepted filters that will be applied
to the information flow pouring on users every day. This leads to the perception of
the future affecting the present. Given these ideas of speculation and prediction,
anticipatory design is not without critics. Despite its promise, little research has
been done towards possible implications that may come with anticipatory design.
Further research connecting well-identified issues such as information and experience bubbles [22], serendipity [23], and trust silos [24] should be addressed in the
current trajectory of the anticipatory design.
Especially, if in a given moment a “systems model built with anticipatory design
principles is speculating about user needs and attempting to fill in the blanks” [25]. Is
the system filling them correctly or incorrectly? How can we measure the risks of a
bad prediction? Reservations are in place when one enters into modes of prediction,
we introduce constraints to understanding as well serendipity since the system could
be unable us the capacity of making fortunate discoveries by accident [15, 25, 26].
Some authors safeguarded that when one enters into modes of prediction, one
introduces constraints to understanding as well as serendipity since the system
could be unable us the capacity of making fortunate discoveries by chance [15, 25, 26].
All human activities can be described by five high-level components: data, prediction, judgment, action, and outcome [27]. Is the value of human prediction skills
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decreasing as the machine learning provides an improved and cheaper human prediction substitute? Nevertheless, one of the most exciting opportunities for AI and ML
is being able to help humans make better decisions more often. The best AI-human
partnership enables better decisions than either party could make on their own.
As mentioned in table 1, the value of human judgment skills is increasing.
Judgment is a complement to prediction and therefore when the cost of prediction
falls demand for judgment rises.
If automation fails will the user be able to easily step in and course-correct?
And if not, what are the consequences? Which mechanisms can designers design
to anticipate system failures? What will become of Humans’ experience without
serendipity opportunities if all future digital services start to get more and more
automated? Will anticipatory design and automation design rob us, humans, from
serendipity fulfillment?
When going through the path of anticipatory design and automation of decision-making processes, there are 3 design principles that should be taken into consideration [28].
1. Transparency: Making sure that there’s clarity about the decisions that are being
made on behalf of the user. This way, users are more conscious about when to
regain control over the situation, take back control, or reverse decisions;
2. Curation: Providing recommendations in a more humanized approach, by providing context, can be a solution to improve the decision-making process. People
are skeptical about algorithms, so human curation would aim for quality instead
of quantity;
3. Trust: In order to make successful decisions on behalf of users, it is necessary
to gather a wide amount of user data. For a user to willingly give access to its
private data, designers need to design a system that is grounded in reciprocal
trust ties in every input and action, and constantly inform the user how their
personal data is being used. Transparency will lead to system trust.
“The ubiquity of the Internet is increasing our ability to collect extraordinary
amounts of data from virtually everyone, dramatically reshaping not only how we
interact with our devices but how they interact with us” [2].

5

In short

Anticipatory Design is the method that can support the evolution of the connected
everyday objects, by expanding its interaction with users and helping decision making in their daily lives. In this way, UX Design has the fundamental role of providing
a good experience, supported by Machine learning to observe and IoT to learn users’
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routines. Together, they interpret this data and provide this interaction in advance.
Affording an anticipatory experience to the user.
In the end, systems must be designed to allow users to still have the power to
control a decision. When designing for anticipation, designers have to balance control and automation in consideration of users’ needs and actions. An AI-driven product should be flexible design to allow users to adapt the output to their needs, edit
it, or turn it off.
Despite the power of great hyper-personalization in AI-driven products, services
won’t be perfect every time to every user. Their context in the real world and the
criticality of the task will dictate how people will interact with the service. Machines
don’t see opportunities for improvement. Humans do.
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Immersive challenges of interacting and
publishing 3D content on the Web
Rodrigo Assaf1 [0000-0002-6999-1848], Rui Rodrigues2 [0000-0003-4883-1375]

Abstract. Interacting with 3D content on a web environment is still challenging
and limited to some applications and devices, which can manipulate and visualize it. The purpose of this article is to investigate the 3D interaction practices and
the limitations of publishing 3D assets in a Web environment. Also, we intend to
understand the defiance of feeling immersed in this medium by identifying the
main factors found in the literature that may increase immersion levels leveraging
the user experience. As a result, we present studies regarding Web 3D platforms
and challenges found when browsers and users interact with 3D objects. Then, we
debate the dichotomy views of immersion, the system-centered approach versus
the human-centered approach. This work is relevant for driving the studies of a
collaborative environment for reviewing 3D content on the Web, benefiting several
areas of application.
Keywords: User Experience, Interaction, Review, 3D Content, Immersion.

1

Introduction

3D visualization is being used in several areas, such as games, films, manufacturing,
engineering, and many others [1]. As the demand for 3D content increases, it also
increases the need for interaction possibilities and open platforms to handle it.
One of the main challenges concerning the production and visualization of 3D
assets is the existence of a large number of file formats, depending on the chosen
software and its proprietary features. The development of 3D usually involves a complex pipeline that embraces many professionals using a variety of industry-standard tools [2]. By consequence, it negatively affects interoperability and creates an
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obstacle to a seamless workflow among different software and viewer platforms.
However, there are opensource efforts to standardize 3D media (FBX3, gITF4, and
Alembic5) aiming at exchange files among applications.
Furthermore, with the development of the Web Graphics Library (WebGL), which
is based on the OpenGL for Embedded Systems, it is now possible to have a standard
environment for handling those open-source 3D file types with only a browser. WebGL
renders interactive 2D and 3D graphics within any compatible Web browser
without the use of plugins, increasing the reach of 3D content to anyone with a
device connected to the Internet. Thus, with the expectation of more 3D content in
browsers, it is necessary to explore new interaction design and metaphors for allowing users to handle them [3].
It is also relevant to mention the increasing adoption of 3D media through virtual reality or augmented reality to leverage the engagement and immersion of users.
In the case of the museum’s audience [4], the immersive technology and interactable content were essential to successful user engagement.
With the possibility of manipulating 3D assets on the Web, we did an overview of
the main Web 3D platforms and presented the defiances of increasing the immersive experience when handling them. We introduced the concept of immersion and
the classification dichotomy found in the literature focusing on features that can
be applied to a Web environment. Last, we seek to understand the main challenges
encountered in publishing and interacting with 3D content.

2

Publishing 3D content on the Web

With the advance of graphic libraries on browsers and dedicated graphic cards,
it is possible to use the Web for publishing the most common 3D file formats (not
proprietary) produced from standard-industry software. Also, we identified a standardization of the WebGL library for handling and displaying 3D content with no
plugin required [5].
As a consequence, there are some development attempts of web-based applications for publishing 3D on the Web. ShareX3D was the first implementation of a scientific collaborative 3D viewer based on a Web protocol communication [6]. Marion
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and Jomier [7] made a collaborative prototype, for medical purposes, to engage professionals using WebGL and Web sockets technologies.
With regards to cultural heritage and museums, it is essential to cite the
Smithsonian [8] viewer platform (Figure 1) and the open-source software package
named 3DHOP, which stands for 3D Heritage Online Presenter [9]. It is designed to
help the creation of interactive Web presentations of high-resolution 3D models
with 2D text layer information of digital heritage pieces (Figure 2).

Fig.1 The Smithsonian X 3D Viewer Platform [8].

Concerning the media and entertainment industry, we found some consolidated
frameworks based on WebGL. With no collaborative review capability, Sketchfab [10]
is a Web 3D publishing platform focused on showcasing 3D content. Its real-time
rendering capabilities add quality for visual inspection. In addition, we found Clara.
io [11], a Web platform that allows the creation, animation, and rendering of 3D
assets. Another example found, focused on games, is Playcanvas [12], a web-based
game engine platform.

Fig.2 3DHOP: 3D Heritage Online Presenter [9].
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Although publishing and interacting with 3D on the Web has evolved since the
rise of VRML, Potenziani et al. [13] observed that “browsers were not designed to manage the data-intensive and interaction-packed throughput required by Web3D applications”. Thus, visualize, manage, and interact with 3D content in a collaborative
Web environment is still challenging and critical to enhancing the user experience.

2.1. Pursuing an immersive experience
According to Brown and Cains [14], immersion is a distraction from reality, leading
to forgetting about the real world completely. This is usually reported by game players, a feeling of presence that indicates a condition of complete immersion. However,
despite all the stimuli created by an immersive system, Jennet et al. [15] pointed out
that not everyone will feel the presence, i.e., they won’t get distracted.
Witmer and Singer [16] defined immersion as an “awareness phenomenon” in
which the individual tendency to experience presence is key. In the same direction,
Dinet and Kitajima [17] proposed that the cognitive phenomenon is the main reason why people get immersed. A human-centered approach was indicated to understand the immersive-ness of humans
It is also important to highlight some studies about methods of measuring levels
of presence [15, 16, 18, 19]. They pursued to understand which features are key factors
or a distraction for the feeling of presence. Two distraction factors were found by
Norman [18]: awareness of the interface and the real world. Nevertheless, individual
abilities and personal characteristics play an essential role in controlling immersion. It is not only a matter of the technology or medium involved but a tendency of
a person to become immersed.
In summary, we found a dichotomy between the perspectives of immersion: the
system-centered approach (SCA) and the human-centered approach (HCA). The SCA
is based on stimuli generated by a system, while the HCA is based on the individual
tendency to become immersed [20].
Exploring the system-centered approach, we found the following stimuli that
could be applied to a Web environment. The first one is realistic rendering [21] or impressive graphics [22]. When users play games in a low-resolution mode, they usually
feel less immersed. Physically-based materials and the next generation of real-time
ray-tracing on virtual worlds are essential for aiding the user’s feeling of presence.
Second, the screen resolution. When comparing the screen resolution from two virtual reality glasses with the same content, Amin et al. [23] pointed out a correlation
between the screen resolution and the user’s immersion. Third, the isolation [24] that
can be obtained artificially with a head mount display (HMD). Although the device
is capable of generating some discomfort that cuts of the immersive feeling, it is an
artificial way of getting distracted from the real world. Last, the interactivity level.
Higher interactive levels tend to consume more human cognition resources leading
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to a negative impact on the user’s engagement [25]. Proper Interactive levels fitting the
target user’s cognitive skills is challenging but essential for an immersion experience.
Cognition was found to be a relevant factor in many HCA perspective [17, 26].
There are some individuals who’ve got a better capacity to focus attention, maintain
alertness, or do more than one task at the same time [18]. These cognitive attributes
impact the immersion experience and are relevant to understand and predict how
users will experience the media.

2.2. Managing 3D data over the Internet
Potenziani et al. [13] described that “effective management of complex 3D data-sets
online still does not exist.” They mentioned the known limitations concerning the
front-end, such as the hardware capability, poor Internet connection, and the complexity of the 3D content, which demands extensive computational resource and
data communication to be processed.
A typical data structure strategy, proposed by Román and Fernández [27] for managing 3D data, is based on the client-side, using JavaScript API to access the local
GPU-accelerated graphics to render the online scene, which is located in a server, in
real-time. Thus, the user’s hardware capability plays an essential role in planning
a good UX.
Also, 3D scenes, which usually involves large files, are streamed through the
Internet from the server to the local computer. This data transmission is yet a bottleneck and an addressed research topic due to its challenge. Some techniques were
developed and studied to overcome this challenge, such as level of detail (LOD), progressive data transmission, and data compression [13].

2.3. 3D interaction
Ortega et al. [28] defined 3D interaction as an interaction performed by a user in a 3D
spatial context. It is a question of mapping the actions into a 3D world even if the user
manipulates a 2D input like a multi-touch screen. So, it is essential to note that using
a 3D virtual environment (VE) or using 3D input does not constitute 3D interaction [29].
Concerning user interaction on the Web, it is essential to mention that the presence of the browser as an “interface” sets a limitation to the application. 3D desktop
applications usually track and use multiple inputs that are not available in Web
browsers. Thus, the user interface of a 3D Web application should handle these limitations with specific web-oriented interaction design [13].
The fundamental interactions of exploring the 3D environment drove the creation of many techniques, and a dichotomy found in the literature classifies the
interactions when the user is manipulating the object, world in hand (WIH), or
when the user is moving the camera, camera in hand (CIH) [30]. The WIH technique
works better on simple scenes or when there is an object of interest to be viewed or
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manipulated; however, the CIH technique works best for navigating in large scenes
full of detail.
Mendes et al. [31] classified and listed the main 3D interactions based on mouse and
keyboard, which can be applied on Web browsers. The main interactions found were:
• The triad cursor [32] compares screen-space movements with the projected
image of its three perpendicular axes.
• The two-pointer cursor [33] is used by both hands to manipulate
transformations on 3D objects.
• The handle box [34] creates visual aid to manipulate assets.
• The virtual handles [35] are intended to simulate the 3D axis.
• The Arcball [36], is circle shapes to help orientation on rotation visually.

Fig.3 The main interactions found. The triad cursor [32] (A), the two-pointer cursor [33] (B), the
handle box [34] (C), the virtual handles [35] (D), and the Arcball [36] (E).

An interaction metaphor is a set of actions and procedures that exploit specific
knowledge that users already have of other domains. It has important consequences on the comprehension of unfamiliar content or functionality. LaViola et al. [29]
listed the main metaphors concerning 3D interactions for the selection and manipulation of 3D objects.
• The grasping method: It is mentioned to be the most natural technique to
interact with objects because users tend to reach out to a virtual object and
grasp it.
• The pointing metaphor: It is motivated by quickly pointing to objects.
• The surface metaphor: It allows a touch gesture interaction.
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The indirect metaphor: It enables virtual objects manipulation without directly
interacting with them. Users may use other devices to control virtual objects.
The bi-manual method: It uses two hands for manipulating 3D assets.
The hybrid method: It is an aggregation of the described techniques.

Fig.4 The main metaphors concerning 3D interactions. The grasping method (A) [29], the
pointing metaphor (B) [29], the surface metaphor (C) [29], the indirect metaphor (D) [29], the
bi-manual method (E) [29], and the hybrid method (F) [40].

We also noticed several techniques to aid user interaction when manipulating 3D
content on the Web. One example is the usage of a 3D view cube on the screen [37], which
helps to guide the direction and rotation of the loaded 3D model in the viewport canvas.
Another technique found was the screen space on a 2D plane called head-up display
(HUD) to showcase a 2D map that overviews a complex 3D scene used in Smithsonian [8].

3

Conclusion

Finding out what reasons make an individual feel immersed can be complex and
variable. We focused our research on finding out how technology impacts immersiveness and what personal factors also contribute to it. Despite the emergence of
more devices aiding to induce immersion, it is essential to highlight the individual
differences in the ability to feel present.
In the user experience standpoint, immersion is referred to as crucial [19] and presents many beneficial applications on the cognitive side. An example of that is the
research, conducted by Lan and Liao [38], about students learning Chinese as a second
language. They preferred taking listening lessons in a 3D immersive context, demonstrating an improved listening comprehension compared to traditional media.
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Although the isolation factor is yet challenging in a standard Web environment,
new I/O devices present opportunities for exploiting the motion-sensing human capabilities leveraging the feeling of presence in this environment. 3D visualization
showed to be more engaging and enhanced the user experience when individuals
were immersed in a 3D environment with the HMD [39]. Its use avoided common
occlusion distractions that occur on computer screens.
Publishing and Interacting with 3D files on browsers are still challenging topics.
There is a need for more usability studies to enhance interaction design practices
and better data management since there is a higher expectation for more 3D content
in browsers.
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The challenges in the development
of technological research projects
in generational gap contexts
Rui Rodrigues1,2, Ana Melro1

Abstract. The generational differences that exist in a society or community are not
only evidence that one cannot be escape, but a plus for its development. Furthermore,
this allows an existence of a connection to the past and as a way of continuity for
the future. However, and to increase this importance, the analysis of generational
gaps is considered as an aspect that allows development, innovation and creativity,
considering the specific context of the research project LOCUS - playfuL cOnneCted
rUral territorieS. The article aims to contextualize the generational gaps in Amiais,
Sever do Vouga, Portugal and is part of the LOCUS project. The LOCUS project has as
main goal to carry out a survey of cultural heritage of the village, with the purpose of
developing and apply an Internet of Things (IoT) system for use by residents, stakeholders and visitors. The methodology described in the article is the analysis of the
ethnographic research results, namely interviews with privileged informants and
informal conversations with residents. Based on these results, it is intended to outline the challenges that are expected to be found in the technological development
of the project and the way as it is expected to outcome them.
Keywords: Digital competences, Rural, Generational gap, Cultural heritage, Co-design.

1

Introduction

The development of research projects that involve, on the one hand, the use of technology (tools or knowledge to use them) and, on the other hand, desertified rural

1 DigiMedia Research Centre, DeCA – Department of Communication and Art, University of Aveiro 3810-193,
Aveiro, Portugal
2
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geographical areas are always a challenge. To include these two dimensions - which
inevitably involve other dimensions such as population aging, territorial availability
and technological personal skills – it is should be considered that the initial challenge will be related to the way the resident population (population of a Portuguese
rural area, deserted and aged between 60 and 95 years old) appropriates the technology. Therefore, it must also include the initial acceptance by the population, as
well as the ease with which these actors will be involved in the project and its objectives in the future (A. N. de Almeida, Alves, & Delicado, 2011; Carroll & Reich, 2017;
European Comission, 2006; Mahardika, Thomas, Ewing, & Japutra, 2019).
All of these factors – elderly population; rurality and desertification – are of great importance in the context of LOCUS project and can influence the way in which the tasks
that follow ethnographic research are developed and how the population participates in
them (more actively or passively). Thus, these challenges should be seen more as opportunities. In other words, they will be challenges that will promote the implementation
of more interactive and participative co-design techniques. This way of carrying out the
planned co-design sessions, will be an excellent contribution to the possibility of the
LOCUS project team getting closer to the Amiais’ population, and therefore, getting closer
to their cultural heritage and knowledge. In additon, it will be a way for the population
to feel closer to the project and to contribute more actively to its development.
The article analyzes the expected challenges that will be implicitly present in the
technological development of the LOCUS research project, considering the dimensions identified in the previous paragraphs by an audience whose participation in
the project is expected to be high.
The aims of the article are: 1) to identify, explain and contextualize in the LOCUS
project those dimensions/challenges - population aging, rurality and desertification
of the geographical context, low availability of technological means, low technological utilization and literacy by the audience of the project; 2) to identify solutions to
match the challenges encountered; 3) to understand generational gaps as opportunities in the development of technological projects; 4) to discuss the role of technology in the development of digital competences; and 5) to present the methodology
applied in the LOCUS project that allows its development and, consequently, the intergenerationally and the development of digital competences.
Finally, the article aims to answer the questions: 1) How do digital competences
influence the development of projects with a strong technological and intervention
dimension in the territory? 2) Which methodologies to apply in a situation where a
generational gap regarding digital competences exists and has a strong influence in
technological research projects?
These questions guide a large part of the work to be carried out throughout the
project, since it will be the answer to them that will ensure that the different tasks
are fulfilled as planned in the original work plan.
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LOCUS project and the generational gap challenge

2

LOCUS - playfuL cOnneCted rUral territorieS: The Internet of Things in the intergenerational creative production of cultural georeferenced contents is a project with a time
horizon of 36 months (running from July 2018 to July 2021). It is being developed
in Amiais village, which is predominantly rural, with just over 15 residents (some
of whom have only temporary housing there), belonging to the parish of Couto de
Esteves and the municipality of Sever do Vouga. It is in the centre of the Portugal,
more specifically in the Aveiro district.
The project has 11 tasks, as listed on Table 1.
Table 1 LOCUS project tasks.
Task
nr.

Task designation

Duration
in months

1

Project Management and Internal Communication

36

2

LOCUS’ social outreach

36

3

Dissemination and promotion of knowledge and scientific culture

36

4

Literature Review

6

5

Ethnographic research

6

6

Data analysis, interpretation, discussion and consolidation

13

7

Prototyping the IoT infrastructure, wearable device and mobile App

9

8

Agile Participatory Design & Development of the IoT system prototype

7

9

Large-scale test and evaluation of the IoT system prototype

6

10

Development of a fully functional IoT system

4

11

Design sustainability and strategy migrability models

5

The LOCUS project has as its main purpose the characterization and recognition of the cultural heritage of Amiais. It is expected that the characterization and
recognition of cultural heritage will allow the integration of a technological layer
(through sensors and the use of a mobile application) with relevant information
intended to be passed on to Amiais visitors. To this end, the researchers have been
deeply immersed in this village through ethnographic research techniques, namely: 1) the participant observation of cultural, religious and social activities; 2) privileged informants’ (agents of change with an important intervention in the community – stakeholders); 3) and informal conversations with residents and visitors.
These tasks were carried out over six months and, in addition to characterizing and
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recognizing the cultural heritage of Amiais, they also intend to prepare the following
project tasks (focus groups and creative co-design sessions), having as main focus
the implementation and development of a technology system based on Internet of
Things (IoT) and Augmented Reality (AR).
In the LOCUS project, the ethnographic research (task 5) has an important role
for prototyping the IoT infrastructure (and the collected data analysis and interpretation). With the ethnographic research, the team will be able to understand
which are the risks, the difficulties and the opportunities in each conceived IoT
scenario. Thus, for each risk and difficulty, the team can think and develop an
appropriate solution.
Relevant for the aim of this article (and for the project in general) is the task
of “Agile Participatory Design & Development of the IoT system prototype” (task 8),
which is carried out with the participation of Amiais residents, stakeholders and
visitors. For this task, ethnographic research (task 5) gives important insights such
as the availability or absence of infrastructures capable of supporting the technological requirements, as well as the competences that the target audience has for the
use of necessary technology for its development. In this task (task 8), the answer
to the question “How do digital competences influence the development of projects
with a strong technological and intervention dimension in the territory?” will gain
great relevance, since it will be its answer that allows the choice of specific methods
and techniques in the application of co-design sessions (for example, be more or less
participative or include more or less technology in these sessions). These choices are
the answer to the question “Which methodologies to apply in a situation where a
generational gap regarding digital competences exists (and has a strong influence)
in technological research projects?”.
LOCUS also has an associated particularity: the development of the IoT system
will be carried out using gamification techniques. It is intended that through playful game tools, the involvement of participants from different generations in the
project (residents, visitors and stakeholders of Amiais) is guaranteed, both in the
definition of the IoT system (upstream) and in its use and enjoyment (downstream).
For these factors, the project must ensure that the involvement occurs taking into
account the intergenerationality of the participants and that the definition of the IoT
system considers these characteristics. This happens because the population resident in the Amiais is mostly between 60 and 95 years old, contrasting with the age of
its potential visitors. This will bring different intergenerational digital competences
relevant to the design and development of the IoT infrastructure.
All those goals and tasks previously listed converge towards the preservation
of the cultural heritage. A mobile application also will be developed using co-design techniques implemented in creative sessions in which residents, visitors and
stakeholders will be involved. This mobile application is based on the tangible and
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intangible cultural heritage of Amiais and the playful dimension as a form of involvement, exploration and learning about that cultural heritage.
Being the phenomenon of country rural and inland areas desertification a reality (Almeida, 2018; Branco, Oliveira, Ferreira, & Póvoa, 2010) and, as a consequence,
the loss of cultural heritage a concern, the tools, methods and techniques described
previously are intended to be implemented in various areas of the country, considering that LOCUS project has a very high possibility of replication and even of
great national interest. It is a dynamic process that involves the stakeholders and
contributes to the preservation of an important dimension of any society - the cultural heritage - in an innovative way, using technological means and collaborative
development techniques (co-design and participatory design).
Thus, in an ethnographic research carried out in this project, it was possible to
conduct interviews with two presidents of cultural and social associations (Couto
de Esteves League of Friends and Naturals Association (LANCE) and Couto de Esteves
Cultural and Social Association (ACSCE)) and presidents of public services (Sever do
Vouga City Council and Couto de Esteves Parish Council). The main goal of these interviews was to deepen the knowledge of the territory, using contact with those who
have a more direct intervention in that territory.
Additionally, it was also possible to participate and observe various activities and
festivities: 1) the religious festivities in honor of ‘São Francisco de Assis’ and ‘Nossa
Senhora do Amparo’ (in Amiais, April 2019); 2) the religious festivities in Couto de
Esteves, ‘Festa do Senhor’ (July 2019); 3) the photography exhibition ‘Watermills’ and
the ‘Balconies in Flower contest’, where the inhabitants participate by placing flowering vases in their balconies, both events organized by LANCE (July 2019); 4) the
‘Moonlight Serenade’ at Amiais’ communitarian threshing floor, organized by LANCE
(August 2019); 5) and the ‘Traditional Leafless’ at Amiais’ communitarian threshing
floor, organized by ACSCE (September 2019).
Finally, and still related to ethnographic research (task 5), several trips were
made to Amiais with the specific purpose of contacting, interacting and listening to
the residents and visitors of Amiais. These visits resulted in many hours of informal
conversations about the practices, uses and customs of that village, with different
generational perspectives.
The participation and presence in all the events mentioned were important for
the residents to start perceiving LOCUS team members as individuals who cares
about the territory, mainly for the maintenance and sustainability of their cultural
heritage. This objective was fully accomplished since in the 2 co-design sessions
held so far, at least 10 Amiais residents participated.
After completing the ethnographic research (task 5), we proceeded to the analysis
and interpretation of the collected information (task 6). This task will make it easier
the realization of focus groups with those three groups of people - residents, visitors
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and stakeholders. These focus groups will be important for the development of the
IoT system prototype, more specifically the mobile application and the bracelet design. It will be in focus groups that will be discussed, characterized and explored
the dimensions of cultural heritage that are intended to be reflected in the mobile
application. Once again, the aspect of playfulness must be considered and always
respecting the participants’ digital competences, which will inevitably be different.
Then, a more immersive creative co-design sessions will be held with the same
groups. In these sessions, the goal will be to discuss the mobile application and the
bracelet design, which will include the decisions of the aspects of tangible and intangible cultural heritage that should be part of the IoT system.
The LOCUS project also has a large-scale testing and evaluation task for the IoT
system prototype (task 9) and, finally, the development of a fully functional IoT system and strategies for sustainability and migration models (task 10 and task 11).
This is the main goal of the project, since it will be through this migration that the
maintenance and sustainability of cultural heritage is guaranteed.
In this article we present the analyses and characterization of what were the
LOCUS tasks performed so far (mainly related to the task 5 - ethnographic research)
and the impact that this research had or will have on the project development. The
conclusions about the generational digital competences that were possible to perceive up to this moment will also be analyzed. These dimensions will be reflected in
the next section.

3

Amiais and its generational gap context

One of the big challenges that stood out from the ethnographic research was the
generational gap in the village of Amiais. As can be seen from the following table, the differences in age distribution of the resident population are significant.
Although, the table considers all the people who have residence in Amiais, this may
in some cases be a weekend home or a residence for some months of the year.
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Table 2 Amiais’ residents / houses characterization.
Sex

Age

Residence type

Connection to Amiais

M

87

Permanent

Marriage

F

85

Permanent

Amiais as a place of birth

M

80

Permanent

Amiais as a place of birth

F

78

Permanent

Marriage

M

65

Permanent

Amiais as a place of birth

F

69

Permanent

Amiais as a place of birth

F

40

Permanent

Marriage

F

42

Permanent

Amiais as a place of birth

M

42

Permanent

Amiais as a place of birth

F

40

Permanent

Amiais as a place of birth

F

3

Permanent

Amiais as a place of birth

F

8

Permanent

Amiais as a place of birth

F

62

Permanent

Marriage

F

66

Permanent

Amiais as a place of birth

F

7

Permanent

Amiais as a place of birth

M

42

Holiday home

Amiais as a place of birth

F

20

Holiday home

Amiais as a place of birth

M

40

Holiday home

Amiais as a place of birth

M

52

Holiday home

Amiais as a place of birth

F

50

Holiday home

Marriage

M

72

Holiday home

Met in tourism

F

49

Holiday home

Amiais as a place of birth

M

50

Holiday home

Marriage

M

18

Holiday home

Parents were born in Amiais

M

20

Holiday home

Parents were born in Amiais

M

50

Weekend home

Amiais as a place of birth

F

51

Weekend home

Marriage

M

72

Weekend home

Amiais as a place of birth

F

73

Weekend home

Amiais as a place of birth

M

40

Weekend home

Met in tourism

M

70

Weekend home

Amiais as a place of birth

M

50

Weekend home

Parents were born in Amiais

F

50

Weekend home

Marriage

M

50

Weekend home

Parents were born in Amiais

F

50

Weekend home

Marriage

375

376

Portugal 2020

There are fifteen (15) people who have a house in Amiais and use it as a permanent residence. The age of these individuals is between 3 and 87 years. Only three
(3) people are over 10 years old; four (4) are between 40 and 42 years old and eight
(8) people are over 60 years old. It should also be noted that of all individuals with
permanent residence eleven (11) are women.
Another group of people are those who, not having their permanent residence
in Amiais, still have a home there, either because they rebuilt a family home, or
because they discovered the place. In this second case, they felt a connection, bought
a house and did rebuilding it.
The distinction in the previous table between holiday home and weekend home
is directly related with another important factor, the emigration. Everyone who
keeps the house in Amiais only as a holiday home means that emigrated to other
countries (for example France or Switzerland). The situation “met in tourism” is an
immigrant, who liked the village and decided to buy and rebuild a home, spending
only a few months a year in Amiais. In this group of people, the age range is between
18 and 50 years old (with the only exception being the immigrant). Of the 10 people,
seven (7) are men.
Finally, Amiais are still a weekend-only housing. There are ten (10) people in this situation, aged between 40 and 73. Most of these people are over 50 years old, where 6 are men.
To conclude this analysis, the total of 45 people living in the village of Amiais
have an average age of 49.8 years. However, if we distinguish by type of residence,
with permanent housing have the average age of 51.6 years; in holiday homes of 41.3
years old and in weekend homes the average age of 55.6 years old.
It should also be noted that most people are connected to Amiais because they
were born there and maintained that connection over the years, with the interest of
rebuilding a family home. This is a characteristic that is true for people who have a
permanent, holiday or weekend housing in Amiais. At the same time, there is a marriage connection, people who, although being from other locations, especially parishes or neighbouring villages, eventually married with a resident of Amiais and moved
their residence there. In fact, this aspect has greater relevance, since most men found
their wives in the Amiais when they were young, especially at local folk dances.
As mentioned before, the generational gap is perceived by the LOCUS team as a
challenge. But it is also this generational which is expected to be of enormous potential, for several reasons already identified. Older people are the guardians of the cultural heritage (Dimitropoulos et al., 2018; McDowell, 2016), of the memories, the stories and objects. It will be these actors that will allow the LOCUS project achieve its
goals, both as a project that aims to recognize the local cultural heritage as a project
that intends to contribute to its maintenance and sustainability through technology.
It is also this generational gap that will allow the LOCUS team to perceive and
distinguish the different games and traditions of the Amiais population. Through
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ethnographic research, it was possible to talk to people of different ages from Amiais,
who explored the different ways of playing and occupying their free time, differences
that still exist today. At the same time, it was possible to identify similarities in the
playful traditions that have been kept over the years and have passed from generation
to generation. It is important that this part will be reflected in the IoT System.
Additionally, the generational gap is an opportunity for the development of technological projects similar to LOCUS, as it allows to take into account the different
existing digital competences. And here it is not only in generational terms. The age
is not the only relevant concern for the analysis of digital competences, but it can be
one of the variables, along with gender, education levels, the use or not of technology devices, the contexts of their use, or even with its mood to use it. This is seen in
the different perspectives of other studies (Blayone, Mykhailenko, VanOostveen, &
Barber, 2018; De Pablos Pons, 2010; Porat, Blau, & Barak, 2018).
Lasty, it is also important to mention that the difficulty in reconciling the digital literacy of the inhabitants with the digital literacy required for pilot implementation will be, perhaps, one of the biggest challenges of the LOCUS project (along
with the lack of local technology infrastructures). In this particular case, as will be
seen below, training sessions will be planned in parallel to the implementation of
the co-design sessions. However, these sessions will be complementary, i.e., at no
point should the inhabitants feel uncomfortable considering what is being designed.
Proximity will be ensured by what the team considers the main aspect that brings
people closer to the project: the maintenance of the Amiais’ cultural heritage.

4

Challenge to overcome: the generational gap

It may seem contradictory, or redundant, when discussing the role of technology in
the development of digital competences. What is at stake here is how technology itself,
and its use, contribute to influence, and even create the need for the development of
digital competences. As already Ilharco (2007) refered, technological artifacts, especially hardware, are possessed things that fit into the sphere of appropriation before
they become components of the comprehensive sphere (Ilharco, 2007, p. 62).
Thus, one of the goals of the LOCUS project will not only be to discuss Amiais’
cultural heritage with its residents, stakeholders and visitors, but also to collaboratively find ways to maintain and sustain this cultural heritage. For that, the LOCUS
will use as a distinctive factor the use of technological. This component will only be
useful if it is understandable by these three groups, before it is even tested for integration with cultural heritage and territory.
The challenge here, as already discussed, is that of the generational gap, especially of Amiais’ residents. In terms of competences for using digital media, studies
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show that the digital natives’ generation still has the greatest availability at all levels (Coelho, Costa, & Mattar Neto, 2018; Juliani, 2016). The generation born between
the 90’s and 2000’s and thereafter are the ones that use the most advanced technological artifacts to accomplish any task (study, socialize, make appointments, work,
watch movies, catch up on news, etc.) and this competence makes all the difference
in the ease that is created with an increasingly and more frequent use.
On the opposite side we have the generation born in the 1940s or 1950s, whose closest
connection to technological artifacts is to television or radio, with the Internet only entering their homes when they were about 40 or 50 years old. This is something that makes
all the difference when LOCUS project includes concepts such as IoT, AR or wearable devices. Despite all these aspects, it has been reported in informal conversations throughout
the ethnographic research made (task 5) that there is already some diffusion of technology, such as online chat tools in order to keep in touch with their families who emigrated.
Moreover, the telephone devices used by the population are mostly smartphones, something that will allow to overcome the barrier of mistrust of technology.
However, it is expected that exist some resistance from residents to perform certain exercises, especially due to lack of knowledge, or even resistance in terms of
making suggestions for the development of the IoT system. As it is not intended to
exclude their participation, on the contrary, the exercise will ensure that this lack
of knowledge is overcome, but as conveniently as possible for the participants. It is
anticipated that at the same time as the technology is introduced, a brief familiarization will be made using parallel and agile training techniques.
There are two limitations that are intended to be overcome with these techniques: 1) structuring and applying too rigid and traditionally formative training
sessions could contribute to a sense of detachment from technology; 2) the time
required to apply too structured and rigid training and even at different times. The
limitation here is that the project does not have unlimited time for its completion
and the people who will participate in the project also do not have unlimited time.
So, the training to be applied aims to bring participants closer to technology, contributing to their familiarization in the most natural way possible.
Another challenge, somewhat related indirectly to generational issues, is the (un)
availability of infrastructures capable of supporting network requirements for the IoT
system development. Amiais is a rural, sparsely populated territory located in the
heart of central Portugal. The mobile phone network is weak or even non-existent in
some places. These are two realities that, as much as one tries not to relate, end up
being linked, this idea was already defended by Whitacre (2010). The author considered that the most relocated rural areas are unprofitable for business investment in
terms of connecting networks, because they have few business, industrial, educational centers, etc. This lack of interest consequently results in a lack of use, which eventually leads to a vicious cycle in the same direction (Whitacre, 2010, p. 1284).
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So, how do digital competences influence the development of projects with a
strong technological and intervention dimension in the territory? The answer is
expected to be (at the end of the LOCUS project) that existing digital competences are
a major element in the development of projects with a strong technological dimension, but even more importantly, to have the opportunity to contribute to the development of their own competences, not only to contribute to territorial development.
The way to do this is using agile methodologies, approaching these same people
and the elements with which they relate. Flexible methodologies should be used,
adapting to the requirements of existing (un)knowledge, so as not to contribute to
widening the competences gap. The methodologies should be also inclusive, accompanying the natural challenges of those who are relating to an artifact or system
for the first time, but not in an infantile way. Finally, these methodologies must
include the participants themselves in the solution to be found, since they will also
be the object of the study and the main users of the project solution.

5

Conclusions

If, on the one hand, heterogeneity translates into richness and added value for the
development of scientific research projects, on the other hand, dealing with this
heterogeneity is always a challenge in any scientific area. In technological projects,
with a strong technological component and in which study participants and technology (digital media) will have to be in constant interaction, the heterogeneity in
terms of competences and frequencies of use translate into an even higher challenge.
Nonetheless, it is precisely this challenge that often leads to new processes, new
methodologies and new perspectives on the problem. In the LOCUS project it is expected to contribute to the reversal of what has been identified by Whitacre (2010) as
a problem: contribute to increasing the use and interest in what digital media can
do for territory and cultural heritage and, as a result, demonstrate the relevance of
a priori infrastructure for such use.
The challenges of the LOCUS project with regard to the existing generational gap and
how inhabitants access and use technologies are various: (1 digital competences held;
2) the interest in acquiring these digital competences; 3) the technological infrastructures existing in the territory; 4) existing local support for promoting the development of
these technologies; 5) and the added value perceived in the use of technologies.
The way these challenges will be addressed will have to be holistic in order to address the different variables that are at stake here. Creative co-design sessions will
be one of the tools that will bring participants closer together, while using flexible
and agile participation methodologies will allow one to follow the project development more closely, as well as how participants are feeling about it.
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Thus, one of the main conclusions drawn until the moment of implementation of
the LOCUS project is related to the understanding that it has already been possible to deal
with the generational gap, as it allows access to different realities and build different
IoT scenarios, considering the different possibilities participants report. It also enables
digital competences to be developed as they will always be present both during creative
co-design sessions and during application of participatory and agile methodologies.
The ultimate goal, which is to ensure the sustainability and maintenance of cultural heritage, will be (as it has been) always present throughout the application of
these techniques, and this answers the question as to how such projects can contribute to intervention in the territory.
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Polytechnic of Portalegre.
A digital Polytechnic in a time of pandemic
Cláudia Pacheco1, Hermelinda Trindade Carlos2, Márcia Grilo3, Vera Barradas4

Abstract. This article intends to analyze how the communication processes were
triggered at the Polytechnic Institute of Portalegre, in a particularly difficult, unexpected and odd moment.
Facing what is considered to be the most ferocious health crisis of the present
century, COVID-19 forced the world to stop. The Polytechnic of Portalegre started to
operate remotely making digital communication the only means to reach its different audiences. Starting from digital communication, three communication axes
were contextualized and characterized: institutional, COVID-19 and emotional. The
content disseminated on the Polytechnic’s various digital platforms was quantitatively and qualitatively analyzed, between the first statement by the President of
the Polytechnic, on March 9th and May 18th, date of the beginning of the second
phase of deflation, with the objective of observing the procedures adopted by the
Institution in the management of communication in the context of a pandemic
crisis. The scientific contribution of this article is essentially based on the unique
aspect of the analyzed time, in which an unprecedented experience was lived, with
results still unknown.
Keywords: Polytechnic of Portalegre, Digital communication, COVID-19
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Polytechnic of Portalegre, an open, inclusive and
sustainable institution.

Before we start analysing the forms and means of communication adopted by the
institution at such an unexpected moment, it is important to characterise the institution itself. Therefore, the Polytechnic Institute of Portalegre is a public higher education organization that integrates four schools; the Superior School of Education
and Social Sciences, the Superior School of Management and Technology, the
Superior School of Health in Portalegre, and the Superior Agrarian School of Elvas.
The Institute offers several undergraduate and master’s courses, as well as postgraduate courses and professional higher technical courses (CTeSP).
The training offer of Polytechnic of Portalegre covers diverse areas of knowledge according to the training matrix of each of its schools that pass-through
Education and Training; Social Sciences, Territory and Development; Language and
Communication Sciences; Arts, Design and Animation; Economic and Organizational
Sciences; Technologies; Agricultural and Veterinary Sciences and Health Sciences
and Technologies.
This structuring root in terms of consolidating its training offer, as well as its
mission, philosophy and values, based on excellence, responsibility and proximity,
were extraordinarily important to maintain, despite all contingencies.
The Polytechnic still challenged itself, in these troubled times, to continue providing quality education, offering differentiating training and maintaining its research and technological development community in an open, inclusive and sustainable institutional environment. It was, however, the first time that this and
other institutions had faced a pandemic, putting to the test how well the institution
could communicate with its own and the outside world. We will see below a description of what Covid-19 was and how it stopped the world.

2

COVID-19, the pandemic that stopped the world

On 14 January 2020, the Directorate-General for Health of Portugal issued a statement in which it could be read “Between December 31, 2019 and January 11, 2020, 59
cases of pneumonia associated with the frequency of a market in Wuhan, China,
were reported.”5 The referred pneumonia would result in an infection caused by the

5 https://www.dgs.pt/a-direccao-geral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/surto-dedoenca-respiratoria-na-cidade-de-wuhan-china-pdf.aspx
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coronavirus, as it had already happened in 2002 with other contours, the latter being
designated as a new coronavirus and later COVID-19. Although it originated in China,
this virus quickly spread from an epidemic to a pandemic. A globally widespread
disease that has affected different continents, putting enormous social pressure on
health services, and others, worldwide. And forcing the world to stay at home due to
the ease with which this virus is spread6.
About two months after the aforementioned DGS communication, on March 9,
2020, the academic community of the Polytechnic of Portalegre, received a communication from the Presidency via email and shared on the institutional website,
reporting the specific contingency plan within the scope of the pandemic COVID-19.
On the 16th of the same month, the activities of providing services abroad, face-toface services were suspended and a support micro-site was created so that distance
learning could be done.
The communication at the Polytechnic knew one of its greatest challenges ever.
Maintain a fully functioning and united community. In a totally new context and
without preparation of the tools to be used or the most appropriate strategies. On the
other hand, the Institution would have the opportunity to demonstrate that digital
communication channels and platforms would be fit and the flows effective in a
new and unexpected context.
Students, teachers, researchers, non-teaching staff belonging to four organic
units, several transversal units, two student residences, would have to respond to
mandatory confinement, keeping their activity mostly at distance.
This context affected several axes of the internal and external communication process. The efforts were launched promptly, and although the constant uncertainty of
the results, we will see in this article the measures taken to overcome the weaknesses
of the situation by appealing to the unity and good functioning of the Institution.

3

Digital communication

The constant innovation of the media, especially with the beginning of the postmodern / contemporary era, from the massification of newspapers and radio, to
the advent of television and more recently with the emergence of the internet, has
revolutionized the way individuals and companies relate in a market that is also
constantly changing and transforming. As stated, (Kunsch, 2007):

6

https://covid19.min-saude.pt/category/perguntas-frequentes/
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The profound changes in the economic, social, political spheres, in the world of employment and, mainly, relational, brought about with the paradigm shift from an
analog to a digital world, with the ever faster approach of technologies and, among
them, those of information and communication in our daily lives, are an indisputable reality. Communication in organizations, as well as society, suffers all the
impacts caused by the digital revolution. Consequently, the way of producing and
transmitting organizational messages also undergoes profound changes.

In fact, digital communication has become the communicational model par excellence adopted by many companies in solving many different problems that arise
at the beginning of this century, and the solution found by all of us, both in social
and emotional relationships, and in professional and business relationships, in this
pandemic that we are currently experiencing.
Therefore, Polytechnic of Portalegre uses digital tools that aim, for example, to
reduce bureaucracy in administrative processes and, at the same time, to suppress
the role, as in the case of edoclink, at the service of internal audiences, it also uses
the PAE, which in a simple way seeks to organize issues related to teaching / learning, operating and sharing processes and content that are made available to students in this way.
It also communicates through its institutional website at the disposal of all audiences, serving this, diverse interests in terms of communication, image and identity
of the institution. Finally, it also uses social networks, each with a different objective and with its specific audience:
Social networks are, first of all, relationships between people, whether they are
interacting for their own sake, in defense of others or on behalf of an organization,
mediated or not by computerized systems; they are methods of interaction that
always aim at some kind of concrete change in people’s lives, in the collective and
/ or in participating organizations (Aguiar, 2007).

The Polytechnic of Portalegre does exactly that, through the Youtube channel,
the Facebook and Instagram pages, also through Linkedin and the Issuu where the
“Portal”, the institutional magazine of this Polytechnic, is housed. It is also worth
mentioning, and on purpose, that zoom (already used by some professors, especially
via the b-learning master’s degrees offered by this institution), was undoubtedly the
tool par excellence that allowed it in this times, the conduct of teaching sessions
and the holding of meetings that allowed the natural work of this educational institution to be developed. Thus, digital communication had to reinvent itself to be present in the lives of its people and even closer in this particularly difficult situation in
which the distance was imposed on us.
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The way the Polytechnic developed these strategies will be properly explained in
the following points. However, it is certain that for the Polytechnic of Portalegre digital communication was an answer, the only possible one for this whole new crisis
scenario with such special and unique contours.

3.1. Institutional communication
Communication in an institution is the matrix of human activities and is no longer
seen as a static and linear process, but as a dynamic and complex process, in which
the subjects are, simultaneously, senders and receivers in continuous integration.
Currently, the management of communication in institutions is faced with a profound process of change, which occurs either in a planned way or by the imposition
of external forces that the institutions do not control and oblige them to adapt to.
(Câmara, Guerra & Rodrigues, 2013).
The predominant view of strategic communication is usually more centered on the
pragmatic results of communicative actions. It ignores the complexity and uncertainties of the environment, assuming that good strategic planning is capable of
achieving the desired results and promoting effective communication. (Kunsch, 2018)

In a pandemic context, it is vital that institutional communication is even more
precise, solid and articulated, in a transversal plan, in the different digital media, with the aim of enhancing the credibility and security of the Polytechnic of
Portalegre audiences. It is about redefining institutional communication, betting
mainly on strengthening the human and social dimension of the institution it represents (Ferrari, 2016).
(…) And the way to produce and convey institutional messages also undergoes profound changes. This new dynamic of information processing and communication
in the digital age completely changes the forms of relationships and the way of
producing communication. All of this causes profound transformations in the organizational environment and calls into question the traditional view and classification of seeing communication as merely the transmission of information and as
a simple strategic factor to leverage business. (Kunsch, 2018).

The Polytechnic’s institutional communication from March 9 to May 18 was carried out in a transversal and articulated way, in the various media: website, social
networks (Facebook, Instagram, Linkedin), e-mail, platforms: P@e, Moodle, Zoom
Colibri, Edoclink, and press, (radio and television).
In the referred period of time, about 33 publications were made on Facebook,
based on institutional communication, especially with a focus on information on
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the dissemination of courses, training, festive days, Erasmus programs, scholarships, tuition fees, student support, among others.

Fig.1 Examples and Institutional Communication on the social network Facebook7

The posts on the social network Facebook were replicated on Instagram, as shown
in the following figure:

Fig.2 Examples and Institutional Communication on the social network Instagram8

7

https://www.facebook.com/politecnicodeportalegre

8

https://www.instagram.com/politecnicodeportalegre/
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Fig.3 Example of institutional communication. Web site9

The big bet on institutional communication in this scenario, focused mainly on
communicating in a formal and sober register, mostly made “by the voice” of the
President of the Institution.

3.2. The COVID-19 communication
COVID-19 arrived unexpectedly and stirred up the world, forcing governments, companies and organizations from different sectors to respond quickly to a health crisis
unprecedented in recent human history.
In the organizational context, a crisis situation requires exceptional measures
and responses to be taken, particularly with regard to the area of communication,
which is a decisive ally at a time when the normal functioning of the entire organizational structure is threatened. “In crisis situations, companies must be proactive,
that is, they must take measures that minimize the risks of the occurrence of driving problems and must have plans ready to act in any eventuality” (Beirão, 2008).
However, in the case of the crisis caused by COVID-19, this task took on an extremely complex shape. Given the aggravating factor of dealing with a crisis of external
origin, still quite unknown and the sudden way in which it hit organizations in a
scenario of great uncertainty, the communication structures did not contemplate
the existence of any type of manual or contingency plan. previously prepared and
“ready” to implement, as mentioned earlier in this article.

9

www.ipportalegre.pt
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[…] In a crisis, the lack of communication or inappropriate behavior leads to confusion that can create situations of […] wear and tear on the corporate image… basically, non-communication or inadequate communication can result in irreparable
damage. (Beirão, 2008)

In the case of a natural and highly unpredictable catastrophe, as with the
COVID-19 pandemic, the management of the communicational response obviously
has consequences for the level of credibility and organizational reputation.
A crisis is a serious catastrophe that can occur naturally or as a result of human error, intervention or even criminal intent. It can include tangible devastation, such
as the destruction of lives or assets, or intangible devastation, such as the loss
of the organization’s credibility or other reputational damage. These latter results
may be a consequence of management’s response to tangible devastation or results
of human error. (Argenti, 2006)

In this context, and in a period of more than two months, the Polytechnic proceeded with the processing and dissemination of credible and reliable information
related to COVID-19. It did so in particular through its contingency plan and from
the dissemination of information and recommendations, in conjunction with the
indications of the competent health authorities
With regard to the official website, it is worth mentioning the creation of the
COVID-19 micro-site, a space created specifically to provide information in the context of the pandemic for the guidance of the academic community, based on the
instructions of the tutelage and the competent health authorities, and still from a
specific email address: covid19@ipportalegre.pt.
In this space several other information about the disease were also made available through various external links, such as the multilingual Guide on COVID-19 of
the “Associação Médicos do Mundo Portugal”; the specific page COVID-19 of the DGS
and the Platform “Estamos ON”.
Regarding social networks - Instagram and Facebook - with a special focus on
the second (due to the higher adherence rate in terms of number of followers) - the
publications (a total of about twenty posts) were almost always identified with the
name COVID -19, elaborated in a graphic line specifically created for this purpose and
accompanied by the hashtags: #politécnicodeportalegre, #DGS, # COVID19 and still
#distanciamento, #ficaemcasa, #fazatuaparte.
As with the website, it should be noted that the first post on the COVID-19 communication was published on both social networks on March 10, that is, the day before
the WHO (OMS) declared the pandemic.
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Fig.4 First Facebook post COVID-19 (March 9th), contingency plan information (March 10)

Between March 10 and 17, a set of information related to the Polytechnic’s
COVID-19 Contingency Plan was systematically transmitted. In this short period of
time, several publications were made on the social network Facebook and shared a
DGS video on Youtube.

Fig.5 Facebook posts COVID-19, rules for respiratory etiquette and hand hygiene (March 13 and
March 16)
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Fig.6 Facebook posts COVID-19, - Contingency Plan: Recommendations on the use of the
protective mask (May 14)

3.3. Emotional communication
The Polytechnic of Portalegre has proximity as the genesis of its values. That together with excellence and responsibility10 make this HEI an Institution that is differentiated by the relationship between the teaching staff and the student, as well as
between the non-teaching staff. In a region with a low population11, the Polytechnic
has a very unique experience and a family atmosphere that, despite being transposed abroad creates ties with the region.
What is sought at this point is to detect in the scope of digital communication
during the period of mandatory confinement, actions that fit into ways of communication with a strong emotional character. With a focus on the general well-being
of the IPP community, through the Polytechnic’s social networks, it was intended
to reaffirm the message of union, stability and security. Being inherent in these a
strong emotional value, and with needs that go far beyond institutional communication, it was the objective of IPP to transmit to its staff, a sense of belonging.

10 In 2018-2021 strategic plan: https://www.ipportalegre.pt/pt/ipp/o-campus/informacoes/
plano-estrategico/
11 Alentejo resident population in 2019 -704.558: https://www.pordata.pt/Municipios/
Popula%C3%A7%C3%A3o+residente++estimativas+a+31+de+Dezembro-120
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For most people, reason analyzes, but it is the emotion that mobilizes (Martins,
2007), in this sense, he praises the “Estamos juntos” campaign that ran from March
20 to May 13, 2020, on the official Polytechnic Facebook page presented, with the
following text:
We live in a unique moment, which leads us to be in a different way.
We know that on this side, everyone is doing their part. With calm and serenity
everyone is adapting to the challenges of this new time that we will overcome.
We are counting on you to create a positive network here, stay connected ... we are
together!

Fig.7 Frame from de campaign presentation

This online action had two different types of posts, the videos and the challenges.
Participated in the collaborating videos, coming from different areas, mostly teachers. Below we indicate the authors and themes of the videos:
• Albano Silva – Letter to the Students
• Luís Bonixe - Fake News
• Maria José D’Ascenção – Poetry among us
• Ana José - Community Support
• Ana Matos - Do you know how to wash fruits and vegetables?
• Susana Porto - A moment of piano at home
• Victor Assunção - Oral Hygiene in pandemic times
• Patrícia Pires – How to choose a good wine
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Fig.8 Frames from de campaign videos12

Emotions happen in two types of circumstances. The first takes place when the
organism processes certain objects or situations through one of its sensory devices:
for example, when the organism sees a familiar face or place (Damásio, 2001).
This first video was released on the Polytechnic’s Facebook page on March 24, the
student´s day. The President of the Polytechnic, Albano Silva, left an affectionate
message of 45 sec. which would end with the following words:
(...) I believe in the strength of the proximity of the IPP family, I look forward to the
day that we will embrace again, that day should arrive as soon as the more firm we
are in our social behaviors. Be well, we are together.

Regarding the challenges, they were related to the sharing of photos and personal tastes, these posts did not have the same reach as the videos but created moments
of sharing. For example, in the challenge of sharing the pet, 35 image shares occurred so that although with less reach, these posts allowed for greater interaction.

12

Video compilation: https://www.youtube.com/watch?v=pssnkOuCH0E&t=1s
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Fig.9 Shares derived from the challenge

If what matters in social media is not what happens in social media, but what
happens outside of it, because of it. In fact, the wealth of experience should not
be in the digital social network itself. The human being, as we know him, needs
physical affections and social experiences. But during the period of time analyzed
here, the platforms were the experience lived, and for this reason communication
took a path of humanization. The videos at home, short, without editing or framing
previously designed, brought to the screen authenticity, consistency in the message,
in a personal and close dialogue. The image banks that could have been used would
not fulfill the purpose of attributing to these communicational pieces the intended
identity and sense of community.

4

Conclusions

The pandemic crisis imposed new ways of social relationship at a distance and new
ways and routines of working also at a distance.
Due to the strong confinement and isolation measures to which the Polytechnic
of Portalegre was also subjected, an extra effort of adaptation and creativity was
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required seeking to maintain a fluid, agile and adapted communication to the target
public as quickly as possible, while also requiring that the use of the various existing
communication channels be rethought and that specific content be created.
This article gives us the general idea that the procedures adopted by the
Polytechnic in this particular context analyzed here, were quite significant, as they
attest to the speed and anticipation capacity of this HEI in the dissemination of information. Infection with COVID-19 was officially declared a pandemic by the World
Health Organization (WHO) on March 11, 2020. It should be noted that the Polytechnic
interrupted on-site activities on Friday, March 13, having started the teaching activities of distance learning and teleworking on the following Monday, March 16. Even
before the interruption of these activities, a work team was created that prepared, in
record time, an internal contingency plan applicable to all organic units, buildings
and services, and the necessary reformulations according to the epidemic evolution.
From the communication point of view, is to highlight the fact that the first communication by the Presidency was released on 9 March, that is, two days before the
WHO declaration of a pandemic, and the second was broadcast on March 13, that is,
five days before the state of emergency was declared in the country.
We can conclude that the efforts undertaken were promptly launched, and that
despite the constant uncertainty of the results, we verified through the analysis carried out that the measures considered necessary were taken in order to overcome
the weaknesses of the situation, appealing to the unit and guaranteeing the smooth
functioning of the Institution.
In the face of an unprecedented health crisis in the recent history of humanity,
the Polytechnic has developed a communicational effort, also unprecedented, in a
swift and assertive manner with strategic audiences, having placed a priority on
the use of digital platforms. In a world that, in this context, necessarily digitalized,
the Polytechnic of Portalegre knew how to make use of digital tools without compromising its values and its identity. Continuing to be itself: a close, inclusive and
sustainable Polytechnic.
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Different types of design tools in design education
Mafalda Casais1, Santiago de Francisco Vela2

Abstract. Design tools assist designers in their practice and enhance or streamline
their abilities: for example, computer software, printed canvases, websites, mobile applications, card sets, or physical prototypes. Designers can use these tools
for different functions like empathizing with people, getting to know the context
they are working with, or making strategic decisions to find solutions for certain
problems. In this paper we focus on describing different types of design tools: information-based tools – those that convey methodology or theory that is relevant
for the design process –, inspirational tools – those that, for example, display existing solutions to inspire designers –, tangible tools – those that trigger discussions
about form, materiality, and use of design interventions and their evaluation –, and
process-based tools – those that are not necessarily discipline specific but that are
used to collect, store, or analyze data throughout the design process. We conducted
a small survey with a sample of university teachers in the field of design, asking
them about their experiences with these kinds of tools in class, focusing on ease of
use and value for education. While limited, our results suggest that design tools are
valuable in facilitating complex knowledge and making it actionable, and in triggering thought processes in students, but that the onus should be on processes rather
than on specific tools to avoid fixation. We also present examples of design tools in
practice. Further research can continue this work by extending our understanding
of how these instruments are used and the benefits they present in the classroom,
and produce guidelines to optimize their impact.
Keywords: Design Tools, Design Education, Knowledge Facilitation.
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Design tools

1.1. Types of design tools
Design tools are instruments that assist designers in their practice [1] and can be
many things according to their function [2, 3, 4]: they can be something to sketch (e.g.,
a software), to inspire (e.g., a website), to inform (e.g., a booklet), to teach methods
and procedures (e.g., a card set), to generate and envision or test ideas (e.g., physical
prototypes), to gather information and understand users/contexts (e.g., canvases), etc.
Design tools are “compact vehicles of data, often with game elements, that deliver
methods of working, inspire with ideas or solutions, and summarize complex information in a format that is possible to handle” [5, p. 3], used to make the design process
less abstract [4].
Design tools help designers understand problematics, empathize with users, and
map contexts, are useful to streamline complex theoretical models and ideas, and
can help to arrive at more and more focused ideas faster, or to evaluate resulting
concepts or ideas. They can also be useful to communicate within design teams
or with stakeholders about design visions and expected outcomes. These tools are
developed both in research and in industry contexts, serving the needs of designers
and the design process (a well-known example of this is the company IDEO).
Digital design tools can have different presentations like websites and mobile
applications, and contain information about taxonomies or models to be used in the
design process. An example of this is the Negative Emotion Typology (Fig 1). This tool
aims to inform designers about the full spectrum of emotions in order to create rich
experiences, using linear and non-linear text, movie clips, cartoon vignettes, and
typical expressions of people experiencing each emotion.

Fig.1 Negative Emotion Typology (source: http://emotiontypology.com).
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Printed design tools are often in the shape of canvases, booklets, or card sets
and contain information that is relevant for the design process and/or methods
to understand the users, stakeholders, and/or contexts. An example of this is the
Book of Dilemmas for Designers [6] (Fig. 2). This booklet aims to provide information
about dilemmas and methodology to design with dilemmas, and contains linear
and non-linear text, diagrams with pictograms, cartoon vignettes, infographics, and
images of existing design solutions.

Fig.2 Book of Dilemmas for Designers (source: www.designwithdilemmas.com).

Toolkits are a combination of different tools that complement each other in providing information and inspiration. An example of this is the website and card set
SIM toolkit [7] (Fig. 3). This toolkit focuses on introducing symbolic meaning in the
design process to support users’ happiness, and has a combination of linear and
non-linear text, as well as images and colour coding.

Fig.3 SIM toolkit (source: www.designwithmeaning.org)
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Tangible design tools are dynamics that are mediated by objects. An example of
this is the Venture Tower Game [8] (Fig. 4). This tangible model encourages a participatory construction of a joint venture among small company owners.

Fig.4 The Venture Tower Game (source: [9]).

1.2. Using design tools in education
Reasons for the use of design tools in design education have been previously explored [5], and include that:
• Designers think visually: these tools generally have a strong visual or physical
focus that accompanies linear text, which is a way to better engage designers
since these tend to be visual thinkers [10, 11];
• Creating mental images supports learning: the visual or physical component of
design tools helps construct, together with textual elements, a richer mental
image of concepts [12] that might otherwise be complex or difficult to grasp for
designers;
• Synthesis makes knowledge (more) actionable: design tools often offer ways
to make theoretical knowledge actionable through methods, games, and
other exercises, which tends to work well with visual and practice-oriented
disciplines like design [5];
• Collaborative learning: design tools engage students and designers in learning
and creative environments, fostering learning communities based on shared
knowledge [13].
Still, some questions remain whose answers can be a valuable contribution to
design pedagogy studies: is it preferable to teach theory and methodology to design
students through design tools (versus a traditional approach of using textbooks, lectures, scientific articles, etc.)? Is it a valuable resource to add to class or, instead, it
should be left to design professionals to use in practice? What are potential pitfalls
of this approach (in the classroom)?
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In this paper we report a study by which we aimed to take a first look at these
issues and contribute to characterizing the use of different types of design tools in
design education. We conducted a survey to design teachers in several universities
focused on the value and ease of use of design tools.

2

Method

A small survey was sent out to different university networks with the aim of characterizing the use of design tools in design education. The questions were as follows:
• How many years of experience do you have teaching design? (Answer options
were: less than 3, 3 to 10, more than 10);
• Do you have experience using design tools in class? (Answer options were: yes
or no, or only used once);
• What types of tools have you used in class? (Answer options were: card set,
canvas, website, mobile application, other [asking to specify]);
• How would you describe your experience using design tools overall, in terms of
ease of use? (Answer with a Likert scale of 1-5, 1=very difficult, 5=very easy);
• How would you describe your experience using design tools overall, in terms of
their value for the class? (Answer with a Likert scale of 1-5, 1=not worth it at all
[not beneficial or detrimental], 5=very much worth it [very beneficial]);
• Do you believe it facilitates the teaching of complex information (e.g.,
theoretical models or ideas from other disciplines)? (Answer options were: yes
or no, other [asking to specify]);
• In what type of setting do you introduce design tools to the class (e.g., ideation,
theory learning, conceptualization, evaluation)?; and
• Do you have any additional information you would like to add about your
experience using design tools in class?

3

Results

15 university design teachers responded to the survey, of which 53% had over 10
years of teaching experience (66% had, at least, three years of teaching experience).
All participants had experience using design tools in class, with only one having a
limited experience of one time use.
While we aimed to focus this survey on design tools (i.e., domain specific to some
extent) as described above, participants also described other types of tools they applied in class with students (Fig. 5):
• The majority (80%) mentioned using canvases;
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A large part (73%) referred to using card sets;
More than half (60%) used websites;
About one fourth (27%) mentioned mobile applications; and
Less than 10% mentioned using other tools: physical prototypes, social media
platforms, interactive scaling, games, Google tools (Google Docs), and software
like Microsoft Excel.

Fig.5 Types of tools used in class.

Participants found design tools easy to use in the classroom context (53% selected
4 out of 5 on a Likert scale, 1=very difficult and 5=very easy) and valuable or very valuable (40% selected 4 out of 5, and 40% selected 5 out of 5 on a Likert scale, 1=not worth
it at all [not beneficial or detrimental], 5=very much worth it [very beneficial]) (Fig. 6).
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Fig.6 Ease of use and value of tools in class.

The large majority (87%) agreed with the statement that design tools can facilitate
the teaching of complex information, like theoretical models or ideas from other
disciplines, with one participant pointing out that it “depends on the tool,” however,
noting that it is often worth the try.
Participants were asked about the type of setting in which they introduced the
tools to students and responded:
• In all stages of the design process;
• For observation;
• For ideation/conceptualization;
• For reflection on the process;
• For data analysis;
• For communication;
• In theory/methods learning; and
• For evaluation.
We can identify several types of design tools from the survey (Table 1), namely, information-based design tools, inspiration-based design tools, tangible design
tools, and process-based tools.
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Table 1 Types of design tools used in education
Type of tool

Function

Information- Provides
based
theory and/or
methodologies
to optimize the
design process

Types of
platforms

Uses in the design
process

Examples*

• Card sets

• Understanding the
user/ context

• Book of
Dilemmas for
Designers (Fig.
2)

• Booklets
• Canvases
• Websites
• Mobile
applications

Inspirationbased

Tangible

• Integrating
theoretical concepts
• Communicating in
teams

Triggers
• Websites
inspiration
• Booklets
through display
of existing
• Card sets
solutions or
storytelling

• Creating a design
vision

Trigger
discussions
and exploration
of form,
materiality,
use; evaluate
and test ideas

• Exploring materials

Process-based Practical
databases for
collecting,
storing or
analyzing data
throughout the
process

• Physical
prototypes
• Arduino
• Building sets

• Canvases
• Questionnaire
tools

• Benchmarking
existing solutions

• SIM toolkit
(Fig. 3)

• Plex Cards
• Emotional
Granularity
card set

• Ideation/
brainstorming

• Exploring forms

• Lego Serious
Play

• Prototyping/
mockups

• Franzis
Raspberry
Pi Maker Kit
Elektronik

• Understanding the
user/ context

• User empathy
canvas

• Collecting and
storing information
through the entire
process (about the
user, context, process,
etc.)

• Google docs

• Exploring uses

• SPSS

• Data analysis

*Some examples were mentioned in the survey, others were added for completeness;
the examples were chosen to illustrate a category, but are often a part of more than one.

Next, we highlight the main comments participants had about the use of design
tools in design education, grouped in topics:
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Design tools make complex knowledge “digestible” and actionable
Participants mentioned how impactful it is to incorporate tools in the facilitation
of theory-based content:
“It’s been a game changer for my design history course.”

Design tools need to be applied in order to be useful, and that application needs
to be well explained
Understanding tools’ content may be reinforced when students learn more about
it by doing something:
“The demonstration of tool usage, including application techniques, needs to be
conveyed.”
“Even though [the] usage of a tool might be complex (…) repeated application does
seem to deliver an understanding.”
“In my experience, sometimes explaining the tool is not enough, you need to let the
students get to know how to use it.”
“I like them when they are open and explained thoroughly.”

Design tools can and should be adapted to the needs of the designer(s)
“It is both great to have a repository and adapting them to the particular settings
of each project.”
“Tools are nice but a designer needs to make them their own (adapt them to their
needs).”

Participants also pointed out some negative aspects of using tools in class:
“Students experience the method or theory to be learned themselves, which is a
great activity. The hidden danger, however, is that students think they will always
need this tool for that activity.”

4

Design tools in practice

To expose some of these ideas in a more concrete way, we are going to present three
cases that show the use of design tools. The first one is during the ideation process
of an academic exercise to explore emotions through food [14]; the second one is
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during the concept validation phase of a digital piggy bank [15]; and the last one is a
collaborative learning environment to explore digital media [13].
As part of an academic exercise, a group of design students were asked to explore
emotions through food. The exploration had four phases, in which they had to conceptualize a set of emotion by creating a narrative, exploring the aesthetical universe
and defining a concept. With the concept, students had to fill in an ideation template
to record different kinds of inputs: “Idea explanation” that explained the what it was,
what was the expected experience, and what shape it had; “Relation to the emotions”
that explained elements taken from the narrative and moodboard explorations; and
the “Development of the idea” that explained what edible DIY-materials were going to
be used, how were they going to validate it, and what process they were going to follow to achieve that. This template was used to guide the development process.
The second example is a project, part of a Master dissertation, using design tools
throughout, called Billy Cash, by Santiago de Francisco (Fig. 7). During this project
different kinds of tangible models were used to explore the concept behind saving
money in a more meaningful way. The purpose of the tangible models was to simulate situations related to saving money, and to allow participants to reflect upon
their own experience [15, 16]. Models were complemented with moodboards that
showcased formal and conceptual features of the different design concepts.

Fig.7 Digital piggy bank prototypes and moodboards (source: [15]).

Finally, there were the Design Challenges held by the Universidad de los Andes
Design School, in which students are faced with a close brief and short times for
experimentation (Fig. 8). The main objective was that during that time, students
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could fully experience a full loop of a design process. Students had to experiment
with different tools to build interactive prototypes with wiring (Wiring Challenges
were designed as a learning experience around interactive media” [13, p. 367]). The
time restriction made students share resources that create learning communities.

Fig.8 Interaction Design Challenge 2018
(source: https://www.flickr.com/photos/designchallengesuniandes/)

5

Discussion and conclusion

Design tools can be valuable and relatively easy to implement in the design classroom. The study reported here, while small (with both a small sample and with
limited depth) provides clues to how introducing design tools in design education
may affect the facilitation of theoretical and methodological information to design
students, and the creation of a sense of community.
We identified four types of design tools used in design education, as shown in Table 1:
• Information-based design tools;
• Inspiration-based design tools;
• Tangible design tools; and
• Process-based tools (not necessarily discipline specific).
The most distinctive characteristics of information-based design tools are their
easy-to-use practical approach to information, using non-linear text (Fig. 9), pictograms (e.g., images, icons; see Fig. 10), and color coding. Two different issues that
information-based design tools potentially focus on are knowledge transfer and
knowledge actionability, containing theory and methodology to make the design process more complete. Designers think visually and visual information, when together
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with other mediums of communication, helps understand and retain information. As
such, the predominant non-linear data in information-based tools such as posters or
card sets is a potentially more appealing and engaging alternative for design students
to study theory than, for example, text books or scientific articles [5].

Fig.9 Examples of non-linear display of information (based on [17, p. 13]).

Fig.10 Examples of pictograms used in design tools (source: Crossing Cultural Chasms card set [18]).

Inspiration-based design tools trigger design students through display of existing
solutions or storytelling, which can be useful for creating a design vision for a project, benchmarking existing solutions, or creating a strategy for a specific problem.
These types of tools also rely heavily on images and text to convey narratives about
users, contexts, and products.
Tangible design tools help mediate different kinds of conversation. These conversations do not have to happen orally, as Harbraken and Gross [19] introduced with the
idea of silent games [20]. One example is the Lego Serious Play kit. By introducing Lego
tiles, participants are able to interact with the conversation. These tools allow designers to build abstract concepts as well as concrete structures. The importance lies in
the tangible memory that is built upon those interactions. The conversation allows
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learning and reflecting about the decisions. This kind of experiential learning is very
effective in terms of, not only visualizing solutions, but also validating them in a way.
Process-based tools are more generic, meaning they are not necessarily originating in the design discipline, and are used for data collection, storage, and analysis.
A design-based example is the User Empathy Canvas, which offers a structured approach to user data collection with icons, fill-in spaces, and the option to add linear
and non-linear text. Other examples include Google docs, or other tools like online
questionnaire tools that allow for the management of data within the design process.
Besides making complex knowledge “digestible” and actionable, to be successful
in the design classroom design tools can and should be adapted to specific needs.
Moreover, it is through their usage that they are understood and that application
needs to be well explained. However, using a design tool is not designing. In the end,
one of the main purposes of teaching with design tools, should be to foster students
to build their one research tools.
Previous research has introduced design tools (six canvases based on well-established design methods) in a non-design class (psychology), with interesting results
in terms of outcome (solutions for specific contexts) [21]. Moreover, the tools used
in that exercise were also perceived positively by students through a questionnaire
about the tools’ clarity, usefulness, and potential [22].
Further research could focus on introducing design tools in the design classroom
and observe and rate the impact of this pedagogical modality in terms of the students’
perception, the outcome of their work, and from the point of view of the teacher.
Moreover, the ubiquitous digital means that surround us today can be put to good
use in organizing such tools in banks for students to use and learn from, so future
research could also focus on establishing or studying such platforms, such as Miro,
Mural, or Figma.
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