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Resumo
A Khepry é a marca de uma empresa startup de calçado de luxo
português, focada no design, conforto e qualidade do seu produto. Esta
startup, ainda em estado embrionário pretende a internacionalização e
marcar a sua posição no mercado online. Este projeto tem por objetivo o
desenvolvimento de uma proposta de uma plataforma para distribuição
da revista digital, tirando partido da interatividade. O objetivo da revista
é de iniciar e consolidar a relação do consumidor com a marca através de
conteúdos originais, dos seus produtos e os seus valores.
Para desenvolver o projeto é importante perceber o espaço deste tipo de
publicação no mercado. Foi feita uma revisão histórica — sintetizando
uma definição atual da revista — e apresentada uma análise formal,
enquadrando-a num contexto editorial, observando as mutações geradas
pela migração para o digital, especialmente para dispositivos móveis.
Foram analisadas três revistas digitais publicadas em tablet — Wired,
Katachi e Esquire e entendidos os conceitos de usabilidade no design de
interfaces, tendo em conta a experiência do utilizador como um fator
determinante.
No decorrer do projeto prático foram feitas entrevistas exploratórias,
capturados requisitos, e desenvolvidos protótipos de baixa e alta fidelidade
usando o software Framer X numa abordagem User-Centered Design
validando-os junto dos utilizadores e um stakeholder principal.
Foram inferidas questões importantes para a realização deste tipo de
aplicação como a flexibilidade de pesquisa e standards de navegação.
Foram ainda constatados requisitos interessantes para implementação
futura como temas ajustáveis e filtros de tempo de leitura e discutidas
opções de design, tendo em conta o equilíbrio entre a maximização da
área de conteúdo — com o objetivo de minimizar o scroll — e o espaço em
branco fornecido por um design assimétrico.

Palavras chave: Publicação, revista, marca, protótipo de alta fidelidade,
app, tablet
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Abstract
Khepry is a Portuguese luxury shoe design brand focused on comfort
and quality of its product. This startup, still in an embryonic state aims
to internationalize and mark its position in the online market. It is
intended therefore to create a digital magazine, taking advantage of the
interactivity that the online offers us. The aim of the magazine is to start
and consolidate the relationship between the consumer and the brand,
informing about its products and its values in a dynamic and actual way.
It was also important to realize the space of this type of publication in
the market. A historical review and formal analysis of the magazine has
been made — synthetizing a current definition — framing it in an editorial
context and noting the mutations generated by the migration to digital,
specifically for mobile devices. Studied tree digital tablet magazines —
Wired, Katachi and Esquire. And understood the concepts of Usability in
interactive content design, taking into account the user experience as a
determining factor.
Throughout the practical project exploratory interviews were made,
requirements were captured, and low and high-fidelity prototypes were
developed using Framer X in a User-Centered Design approach, validating
them with the users and the main stakeholder.
Important questions were inferred about the use of this type of application
related with the flexibility of search and navigation standards. Interesting
requirements for future implementation as adjustable themes and reading
time filters were observed and different design options were discussed,
having the balance and maximization of the content area — with the
objective to minimize the scroll — and the white space provided by an
asymmetric design in mind.

Keywords: Digital, publication, magazine, branding, high-fidelity
prototype, app, tablet
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Introdução

A Khepry é uma empresa startup1 de design de calçado masculino de

https://www.instagram.com/_
khepry_/
1

luxo, influenciada pela ideologia do comércio justo e pela sustentabilidade
ecológica. Os seus produtos são feitos à mão com materiais de alta
qualidade, com especial atenção ao conforto, com design arrojado,
mas simples.
Tendo preços a rondar entre os 200 e 300 euros, o seu público-alvo é um
homem mais velho que se preocupa com o conforto, mas ao mesmo tempo
com a sua aparência. Um homem com poder de compra, trabalhador e
ocupado, que procura conforto e luxo, mas mantendo uma consciência
social e ambiental.
Esta startup, ainda em estado embrionário, pretende marcar sua posição
no mercado online. É, portanto, proposto criar uma revista digital com
o objetivo de acrescentar valor à marca, mas também para iniciar e
consolidar uma relação de consumo, tornando seus produtos e valores
conhecidos de forma dinâmica e atual.
O tema deste projeto foca-se no estudo dos vários componentes da criação
editorial de uma revista digital, tendo dele resultado uma aplicação para a
marca de calçado masculina khepry.
A elaboração deste estudo, exigiu uma pesquisa sobre das várias vertentes
teóricas e práticas relativas ao design de revistas e ao design de interfaces
móveis.
No capítulo 1 apresenta-se uma revisão histórica da revista,
enquadrando-a num contexto editorial e observando as mutações geradas
pela migração para o digital, especialmente para dispositivos móveis.
Define-se revista digital visto que a definição de revista parece ser ambígua
e desatualizada. Fez-se uma análise dos componentes constituintes de
uma revista que pode ser dividida em quatro categorias: a capa, por ser
talvez o elemento mais importante de venda; a sua estrutura editorial;
os elementos de design; e o formato da mesma. No final deste capítulo
apresenta-se uma breve análise do estado da arte, utilizando um estudo
feito por Freire (2016) a duas revistas digitais, a Wired e a Katachi, assim
como uma breve observação pessoal à Esquire US para perceber o tipo de
interação, os elementos de design e fluxo de leitura destas publicações.
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No capítulo 2 apresentam-se os principais fatores para a avaliação de
usabilidade e os principais problemas ou desafios colocados pela utilização
dispositivos móveis. Estudam-se algumas soluções para o problema que
surgem sob a forma de heurísticas da usabilidade e, neste trabalho, deu-se
especial ênfase às dez heurísticas de Nielsen (1995) e a alguns princípios
relevantes do design de interação de Tognazzini (2014). Desenhar um
sistema é desenhar uma experiência e por isso foi estudada a forma como
o utilizador perceciona o objeto. E, por isso, foram revistos os três níveis
de emoção segundo Norman (2004) e as heurísticas criadas pela psicóloga
Weinschenk (2010) que alertam para problemas relacionados com a
experiência do utilizador.
Para além disso foi relevante perceber as dificuldades específicas da
experiência do utilizador de dispositivos moveis relacionadas com as novas
formas de interação segundo a IBM (2012).
No capítulo 3 expôs-se a metodologia do projeto focada numa estratégia
de Design Centrada no Utilizador (User-Centered Design – UCD). Em
primeiro lugar foram definidos os objetivos dos utilizadores e do produto
para que pudesse existir um equilíbrio entre o último e as necessidades
dos utilizadores. Recolheram-se dados sobre a marca a partir de uma
entrevista ao dono da empresa e sobre o problema ou possíveis problemas
do contexto de leitura em dispositivos moveis a partir de inquéritos
contextuais aplicados a utilizadores de tablet. De seguida foram modeladas
personas e capturados os requisitos funcionais e de conteúdo da revista
digital. A partir deste momento foram iniciadas as decisões mais concretas
ao nível do design de interação e da arquitetura da informação e depois,
estruturado o conteúdo tendo em conta os aspetos visuais e sensoriais
do design.
No Capítulo 4 apresenta-se a solução proposta para o protótipo e expõemse os resultados dos testes de usabilidade com possíveis utilizadores
finais do sistema desenvolvido. Esta fase iniciou-se com a preparação dos
instrumentos de avaliação de usabilidade que incluíram cenários com
o propósito de conduzir o utilizador pelos vários ecrãs da solução e um
questionário de satisfação (System Usability Scale – SUS), percebendo
assim possíveis problemas na interação, dificuldades e satisfação.
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Na Conclusão foram apresentados, descritos e analisados os resultados
obtidos durante todas as fazes do projeto e das sessões de avaliação e por
último foram tecidas as considerações finais desta investigação, bem como
desenvolvimentos a atentar no futuro.
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1 Print vs. digital

São João engolindo o livro que
o anjo lhe apresenta da série “O
Apocalipse” (1471–1528). Retirado
de Terra, F. (2011). Mestres da
gravura: Coleção fundação da
biblioteca nacional. Brasil: Centro
Cultural Correios.
2

Figura 1 - Xilogravura de Albrecht Dürer2
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1.1 Revisão histórica e definição de revista
A definição de revista, enquanto objeto de design editorial é variada.
Parece existir uma incerteza em relação ao que realmente a caracteriza,
especialmente nos dias de hoje. Mas é possível encontrar algumas
pistas na sua história. Especialmente no contexto do seu nascimento
e nas mudanças na sua estrutura, possibilitadas pelas convergências
tecnológicas e digitais.

1.1.1 O nascimento
As evoluções técnicas do final do século XVI, relacionadas com os
processos de impressão e produção do papel, são atribuídas como fatores
de transição do manuscrito para o impresso e, consequentemente para o
aparecimento daquilo que hoje conhecemos como revista (Freire, 2016).
Em 1455 foi criada, por Gutenberg, a prensa com tipos móveis e, apesar
de técnicas mais avançadas de gravação em placas de cobre começarem
a surgir, só no final do sec. XVI é que se tornam padrão para a criação de
imagens (Freire, 2016).
Até lá, processos mais baratos, como a xilografia3 foram usados para a

Técnica de impressão com
recurso a molde de madeira
esculpida.
3

criação de pequenas publicações que tratavam temas religiosos ou contos
morais (figura 1) e este parece ser um modelo primitivo equivalente ao que
hoje é compreendido como revista, uma publicação periódica com especial
atenção ao diálogo entre o texto e a imagem (Freire, 2016).
Segundo Marília Scalzo (cit. por Freire, 2016), mais tarde surgem outras
iniciativas que são apontadas como as primeiras aproximações a revistas.
Como as lâminas sobre a moda do dia de Josse Amman em 1586. Ou a
Erbauliche Monaths Unterredungen em 1663 (figura 2 esq.) que, apesar de
ter a forma de livro, reunia diversos aspetos daquilo que é definido como
um magazine: um tema e público específicos e periodicidade definida.
Quase cem anos depois, em Londres surge a The Gentleman’s Magazine
(figura 2 dir.), a primeira revista a adotar este termo vinda do árabe
mahazin que significa “deposito de mercadorias a serem vendidas, bazar”
(Freire, 2016, p. 18).
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De 1663 Imagem retirada
de: https://veludomolhado
foto grafia.wordpresscom/
2013/04/09/a-revistades
de-1663/

Figura 2 - Erbauliche Monaths Unterredungen4 e The Gentleman’s Magazine5

De 1759 Fotografia de Michael
Maggs, retirado de: https://
en.wikipedia.org/
wiki/The_Gentleman%27s
_Magazine

de impressos aumenta exponencialmente. No entanto mesmo com os

4

5

Com a revolução industrial e o surgimento de máquinas a vapor, o número
avanços tecnológicos da época, montar todas as páginas de cada livro e
revista demorava imenso e precisava de mão de obra especializada
(Freire, 2016).
As imagens eram impressas separadamente com técnicas demoradas

Criação de imagens sobre matriz
em pedra calcaria.
6

como a litografia6. O que se tornou uma desvantagem para a impressão de
publicações com grande uso de imagens como a revista, afastando-a de
eventos noticiosos de última hora para se focar em assuntos que pudessem
ser antecipados (Freire, 2016).
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A reprodução direta e mecânica de imagens fotográficas por jornais e
revistas tornou-se viável apenas no início de 1880. No entanto, ainda
foram necessários aperfeiçoamentos técnicos ao nível dos processos de
impressão. Como o uso de máquinas a vapor, impressões rotativas e a
criação de compositoras automáticas de linhas tipográficas
(Giacomelli, 2009).
Experimentos ao nível da impressão de imagem com o uso de
fotolitografia7 e “photo-gillotage”8 foram feitos até à implementação da

Transferência de uma fotografia
para uma matriz litográfica em
pedra ou placa de zinco (Freire,
2016).
7

heliogravura e impressão em halftone em revistas na Europa e Estados
9

Unidos (Freire, 2016).
Segundo Theodor Peterson, a introdução da publicidade e o aparecimento
de revistas de caráter noticioso, como a Time (figura 3), são os derradeiros
fatores de revolução da indústria editorial (Freire, 2016). Que teve como
consequências a ampliação das tiragens, a redução do preço final por
edição, o aumento da abrangência de revistas e a transformação na forma
como as editoras veem o seu público. Não apenas como leitor, mas também
como consumidor que começa a gerar uma comunidade em torno dela
(Freire, 2016).

Figura 3 - Primeira
edição da revista Time,
192310
Imagem retirada de:
http://content.time.com/
time/magazine/0,9263,
7601230303,00.htm
10
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Fixação de imagens em placas de
zinco (Freire, 2016).
8

Técnica que permite a
transferência de fotografias para
placas metálicas (Freire, 2016).
9

Especializada em moda.
Destaca-se o uso da
fotocomposição e experimentação
com diferentes tipos nos
subtítulos. Imagens retiradas
de: https://www.vogue.com/
slideshow/vogue-covers-photos
11

Figura 4 - Revistas Vogue de 1939 e 194011

A revista consolidou-se como produto mediático de comunicação de
massa e estabeleceram-se algumas das suas principais características.
Uma clara preocupação temática, consciência de um público particular,
conteúdo diversificado que varia entre “informação e o entretenimento”
(Freire, 2016, p. 21), grande impacto visual conferido pelo uso da ilustração
e fotografia e uso de capa e contracapa.
E em meados do século XX, segundo Abrahnson, começam a surgir
revistas especializadas devido a crescimentos técnicos, como a
fotocomposição, e a aceleração na criação de novas fontes, permitindo
uma maior liberdade para explorar novas linguagens gráficas (Freire, 2016)
(figura 4).
Segundo Abrahnson, o crescimento de uma classe média, com mais
tempo para ler sobre assuntos de interesse pessoal aliado aos interesses
dos anunciantes dá a estas revistas os alicerces que necessitavam para se
desenvolverem (Freire, 2016).
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Paralelamente, os media impressos entram num momento de rutura e
Ludovico (2012) fala de uma morte do papel, prenunciada pelas primeiras
redes de eletricidade, morte esta que nunca chegou.
O primeiro prelúdio terá sido o advento do telégrafo em 1844, cunhado por
Tom Standage, como a Internet Vitoriana, seguindo-se o telefone nos anos
de 1870 e a rádio no início do século seguinte. Este último diferencia-se
dos dois anteriores por ser o primeiro meio de comunicação em tempo real
para massas e a revista apodera-se também deste meio (Ludovico 2012).
Com isto, começa a perceber-se uma metamorfose, não só na sua forma,
mas também no modo como esta é consumida. E esta mutação origina
algumas perguntas sobre o que realmente é uma revista.
1.1.2 Revista, uma primeira definição
Finalizando esta primeira contextualização histórica e percebendo o
nascimento daquilo a que hoje chamamos revista, é possível reunir
algumas noções iniciais que a caracterizam.
Algumas ideias parecem inevitáveis nesta descrição como a sua
periodicidade mais prolongada. Inicialmente devido a questões técnicas,
relacionadas com a criação e impressão de imagens e, mais tarde, por
questões narrativas, construindo uma publicação que, sendo de conceção
mais pausada proporciona uma visão mais reflexiva do mundo
(Freire, 2016).
No entanto, este não deverá ser o único ponto de referência para a
compreensão do que é a revista. São apresentadas, por alguns autores,
definições vagas e que parecem poder ser aplicadas a outro tipo de
publicação como o jornal. É o que acontece com a definição dada por
Houaiss. Uma publicação periódica, destinada a um determinado público
e que reúne conteúdos jornalísticos, desportivos, culturais, entre outros
(Cunha, 2011).
Holmes e Nice (2012) argumentam que usar a frequência como fazendo
parte desta definição, implicando que uma revista não poderá ser diária,
levanta uma nova série de problemas como o surgimento de suplementos a
jornais que adotam qualidades vindas da revista, como o formato
e o design.
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No entanto, outros autores parecem chegar a conclusões que, apesar
de mais especificas, se centram demasiado numa descrição do meio.
Linda McLoughlin apropria-se da definição do dicionário: “publicação
periódica em formato brochura que contém matérias, ficção, fotografias
etc.” (Macloughlin, 2000, p. 1 cit. porFreire, 2016, p. 29) acrescentando
que o papel e o tipo de impressão diferenciam a revista de outros meios
impressos.
Fátima Ali (2009), apesar de admitir a existência da revista digital, insiste
na questão do suporte em papel, da portabilidade, da periodicidade, da
facilidade em colecionar, destacando o uso do design e da cor para chamar
a atenção ao comprador e criar uma identidade própria, dando ao leitor
uma sensação de familiaridade.
Enquanto que, Samir Husni, um professor da Universidade do Mississippi,
argumenta que a revista é um todo, uma experiência completa, sendo
mais do que palavras e imagens, “It is a total package. Without the ink,
the paper, the touch, the smell, the look, the taste, it will not be called a
magazine.” (Husni, 2011, cit Holmes & Nice, 2012, p. 6)
Por outro lado, autores como Freire (2016), defendem que algumas destas
questões são desafiadas com o surgimento dos novos media, parecendo
Esta definição de revista
será tratada no ponto 1.1.4
“Definição de revista digital”.
12

haver uma lacuna em relação a uma definição mais contemporânea12, que
afaste a sua materialidade como fator e que possa incluir a revista digital
nesta equação.
Nesta primeira revisão pode inferir-se que a revista impressa é uma
publicação com formato brochura, papel e impressão específicos,
portátil e colecionável, que apela a todos os sentidos, periódica, com um
público-alvo particular, que reúne conteúdos temáticos, com uma forte
componente visual de design, uso de cor e fotografias.
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1.1.3 Digitalização e convergência
Uma importante peça para perceber o que realmente pode ser definido
como revista é o processo de digitalização e de convergência tecnológico.
O desenvolvimento do LEO, o primeiro computador ao serviço de grandes
empresas, construído na década de 1950 (Land, 2014) tem um papel
essencial neste processo. A introdução de softwares de word processing,
do formato Postscript e de Desktop Publishing (DTP), no final dos anos
80, permitiram a popularização do design editorial. Os softwares como o
Adobe Pagemaker ou o QuarkXpress que se seguiram catapultaram a área
de design editorial digital. O que, combinado com a impressora a laser
com qualidade e rapidez de reprodução crescente, alterou o paradigma da
fotocomposição (Magforum, 2018).
O aparecimento de redes baseadas em texto, e-mail e serviços de teletexto
permitiram acelerar a comunicação e distribuição de conteúdo, o que foi
aproveitado pelas revistas impressas na década de 1980. Num primeiro
momento para divulgar, num segundo momento para subscrições e vendas
e num terceiro momento (meados da década de 1990) para fornecer uma
plataforma complementar de consumo dos media (Quinn, 2018).

Figura 5 - A UnZip Magazine13 e
a Blender Magazine14.
À esquerda, primeira revista inglesa
totalmente em CD-Rom (Quinn, 2018).
13

À direita, revista de 1995 que trazia CD’s com
trailers de filmes ou músicas citadas na sua
edição impressa. Imagem retirada de:
http://www.toriamosdiscography.info/
item001704.html
14

Simultaneamente, novas formas de armazenar informação são
introduzidas, como por exemplo a Disquete e o CD-Rom. Com estas
surgem revistas com complementos interativos, ou criadas inteiramente
nestes formatos (figura 5) (Ludovico, 2012).
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À direita. Imagem retirada de:
https://mrmagazine.wordpress.
com/2007/03/23/what-is-incommon-among-monkey-zooand-nuts/
15

As duas imagens à esquerda.
Imagem retirada de: https://thegadgeteer.com/2010/06/13/
sideways-ipad-magazine-app/
16

Figura 6 - A Monkey Magazine15 A Sideways magazine16.

Os meados da década de 1990 são marcados pelo surgimento da World
Wide Web (WWW, ou Web). Com ela, são criados websites pelas editoras
para a partilha das suas principais publicações e de versões exatas de
algumas revistas em formato PDF para serem lidas online.
No virar do milénio é corriqueiro o aparecimento de perfis em redes
sociais e plataformas de vídeo como extensão de marca (Quinn, 2018).
Como é exemplo a revista Vogue e a Glamour que criaram, em 2006,
canais no Youtube (Freire, 2016). É também no início dos anos 2000 que
surgem versões de revistas para telemóvel e serviços móveis, assim como
complementos às mesmas com o envio de SMS.
Ainda em meados de 2000, são criadas revistas exclusivamente online,
como a Monkey Magazine (figura 6 esq.), considerada por Quinn (2018)
a primeira revista digital masculina semanal do mundo. E em 2010, com
o surgimento do iPad, surge também uma nova modalidade, as revistas

Uma publicação mensal sobre
música e jogos eletrónicos.
17

exclusivamente para tablet da Apple, cuja primeira, terá sido a Sideways17
(figura 6 dir.) (Quinn, 2018).
O surgimento destas publicações digitais alterou a forma como a
informação é transmitida (Silva, 2013) e distribuída (Freire, 2016). O
recetor torna-se também produtor alterando o circuito emissor-recetor e
transformando a própria forma de contar histórias. Dito isto, é claro que
o meio online tem um papel fundamental para o acontecimento, mas o
processo depende sempre de uma dimensão cultural (Jenkins, 2006).
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Este processo é relacionado com o conceito de narrativa transmedia
de Jenkins e Scolari, podendo ser descrito como uma grande história
fracionada. As pequenas partes da mesma história são difundidas
por diferentes meios, expandindo-se de forma quase viral e, quando
agrupadas, formam uma meganarrativa (Silva, 2013).
Freire (2016) discute as potencialidades e desafios de criação de novos
significados na cultura de convergência, defendendo ser importante
repensar o storytelling mediático de forma a fazer uso total das diferentes
possibilidades multimédia, adequando a construção da história ao suporte
e adequando o suporte ao conteúdo.
É necessário clarificar o que são revistas no contexto da convergência
digital e tecnológica.

1.1.4 Uma definição de revista digital
A revista um contexto digital é mutável, plural e aberta, o que torna
a tentativa de definição complexa, especialmente por não haver uma
definição jornalística precisa para o tema (Dourado, 2013).
O “Audit Bureau of Circulation”, antecipando o crescimento de
dispositivos como o iPad, expande, em 2010 a definição de revista digital
(Moses, 2010). Esta, originalmente definida como uma réplica da versão
impressa, agora é caracterizada como qualquer reprodução digital com o
mesmo conteúdo e publicidade que a sua irmã em papel, não precisando
de ter um layout idêntico.
No entanto, para Teresa Ryberg, só as revistas que foram feitas para
este formato, competindo por leitores e anunciantes digitais, é que se
enquadram na categoria de revistas digitais (Freire, 2016). Para além disso,
segundo a autora, estas publicações são maioritariamente consumidas
em tablets e distribuídas como uma aplicação que o utilizador tem que
instalar. Horie e Pluvinage reiteram a posição, definindo a revista digital
como uma publicação periódica criada especialmente para leitura em
dispositivos móveis, descartando como possibilidade o PDF estático16

Por ser uma publicação que não
se apropria das características do
dispositivo digital.
16

(Freire, 2016).
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Sempre que uma nova tecnologia aparece, é confundido o género
jornalístico com o meio de comunicação (Silva, 2013). Por isso, uma
definição baseada no dispositivo é limitadora, uma vez que o ambiente
digital permite uma enorme flexibilidade de diferentes formatos e
artefactos (Freire, 2016).
“Delivery technologies become obsolete and get replaced; media, on the
other hand evolve[s]” (Jenkins, 2006, p. 22). A revista, neste contexto, é o
media e o meio ou as “delivery technologies” não deverá interferir numa
definição contemporânea onde estas poderão ficar obsoletas. Dourado
(2013), acrescenta que a revista é um conceito e por isso, não pode ser
determinada pela sua constituição material.
Por isso, no evento Independent Magazine Advisory Group’s sixth annual
meeting, Bob Sacks discute uma abordagem para este problema que
No sentido de não depender de
um suporte físico.
17

não inclui “link-on-paper”17 (Silber, 2009a) — neste sentido de não ser
determinada pelo suporte — sugerindo seis propriedades básicas
da publicação:

I. Tem um fluxo. É paginada. Tem início meio e fim.
II. É editada ou curada.
III. Tem um Design.
IV. É datada.
V. É permanente. Uma vez criada não pode ser mudada.
VI. É periódica. Tem um calendário e um ritmo. Tem uma
Texto original “i. It’s metered.
It’s paginated. It has a beginning,
middle and end. ii. It’s edited, or
curated. iii. It’s designed. iv. It’s
date-stamped. v. It’s permanent.
Once created, it can’t be changed.
vi. It’s periodic. It has a calendar or
rhythm. It has a series of issues.”
(Cit. por Silber, 2009b)

série de issues. (Cit. por Silber 2009b)18

18

No entanto, esta definição torna-se estranha quando abraça a ideia de
que a revista deve ser permanente, o que parece tirar pouco partido do
potencial do espaço online. E, tendo isto em mente, pode entender-se
como revista uma publicação periódica, com público-alvo específico, que
reúne conteúdos temáticos, uma forte componente de design com recurso
a fotos e cor, com princípio meio e fim, paginada, editada ou curada,
datada e com uma série de números e volumes.
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Freire (2016) descreve a revista digital como aquela que harmoniza
as características dos media tradicionais com as possibilidades do
ciberespaço, rompendo as fronteiras do impresso.
Enquanto que Paulino (2013) descreve as características gerais da
publicação online como a leitura multimédia, combinando elementos
estáticos com elementos dinâmicos. Entre eles a interatividade, dando
o exemplo de revistas para tablet que possibilitam o acesso via Web sem
existir a necessidade de sair da aplicação da revista e o hipertexto, que
ajuda na construção de novas experiências, possibilitando ao leitor a
criação da sua própria narrativa, não precisando de seguir a linearidade
imposta nos meios impressos.
Tendo isto em mente é possível definir a revista digital como sendo uma
publicação feita para o formato digital, harmonizando as características
descritas anteriormente com as do espaço online e dos dispositivos
digitais, tirando partido da leitura multimédia, da interatividade e do
hipertexto.
É possível ainda fazer uma distinção entre as revistas digitais e os sites
de apoio, sites no estilo magazine e réplicas da revista impressa (Freire,
2016), de forma a elaborar uma delimitação mais precisa daquilo que é,
realmente, a revista digital.
Os sites de apoio são os que dão suporte à revista, existindo um
predomínio no uso das características do webjornalismo em detrimento
dos parâmetros de Sacks. Os sites no estilo magazine apropriam-se de
algumas características marcantes da revista, como a aproximação com o
público por meio da segmentação ou o design. Mas existe uma atualização
constante e predomínio das potencialidades do meio ao invés de uma
complementaridade. Já as réplicas da revista são publicações com o mesmo
conteúdo que as suas versões analógicas, ou as que não se apropriam das
características do jornalismo online, como as revistas num formato PDF
simples (Freire, 2016).
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Figura 7 - Características da revista analógica vs. as da revista digital e pontos
de contato
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1.2 Análise formal
Entende-se que uma revista online é uma publicação periódica, com
público-alvo específico, que reúne conteúdos temáticos, com uma forte
componente de design que recorre a fotos e a cor, com princípio meio e
fim, paginada, editada ou curada, datada, com uma série de números e
volumes e que harmoniza estas características com as do espaço online
e dos dispositivos digitais, tirando partido da leitura multimédia, da
interatividade e do hipertexto.
Neste tópico procura encontrar-se o que constitui uma revista. A sua
estrutura formal, os elementos da sua estrutura que migraram do impresso
e quais, destes elementos, são subvertidos pelo digital.

1.2.1 A capa

Figura 8 - Elementos da capa

Numa análise formal dos elementos de uma revista seria impossível não
começar pela capa, como a maior parte dos autores que se debruçam sobre
o tema.
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Angharad Lewis, no seu livro, So You Want to Publish a Magazine?,
descreve-a como a embaixadora visual da revista que “can have a direct
impact on sales” (Lewis, 2016, p. 60). O consumidor demora cerca de
cinco segundos para decidir se compra a revista. E, segundo um estudo
conduzido pela New York Times Magazine, o leitor demora a maior parte
deste tempo focado nas imagens e subtítulos da capa (Sumner
& Rhoades, 2006).
No entanto para autores como Nicolas Coleridge, a capa tem outras
responsabilidades, como auxiliar o leitor a inferir alguns aspetos sobre
a revista, como a sua temática e os assuntos abordados nas diferentes
edições (Design de revistas, 2000).
Segundo Lewis (2016), a capa é constituída por título, logótipo ou
cabeçalho, subtítulos de capa, slogan, preço, número da edição, data, ISSN
e código de barras. No livro Design de revistas (2000) são acrescentados,
como elementos fundamentais, as imagens de capa. Enquanto que os
autores do livro Magazines: A Complete Guide to the Industry (Sumner
& Rhoades, 2006), recomendam o uso do endereço web na própria capa,
apontando para o emprego deste elemento como uma tendência crescente
no mundo das revistas impressas (figura 8).

Some elements of a magazine’s ‘furniture’ are standard,
some are optional and others are pretty essential. Every
magazine approaches these elements in a different way, but
it helps your readers if you have a consistent and considered
approach. (Lewis, 2016, p. 64)

Título, logotipo ou cabeçalho
O titulo é o nome da revista, enquanto que o logótipo é o design desse
mesmo título exibido na capa da revista (Sumner & Rhoades, 2006).
O título pode atuar como logótipo, mas, por vezes, “magazines also have
an icon or monograph” (Lewis, 2016, p. 64).
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Este cabeçalho é o elemento mais importante da capa, dando ao leitor a
primeira pista para a identidade da mesma e à primeira vista, será o que
diferencia uma publicação de outra qualquer (Sumner & Rhoades, 2006).
Slogan tagline, ou strapline
É uma descrição do conceito da revista em menos de dez palavras (Lewis,
2016). Segundo Wheeler (2013, p. 24), uma tagline é uma pequena frase
que captura a personalidade, essência e posicionamento da revista
enquanto marca, distinguindo-a dos seus concorrentes.
Subtítulos de capa
São “teaser lines” ou pequenas descrições dos artigos publicados naquela
revista e servem para chamar a atenção ao leitor (Sumner
& Rhoades, 2006).
Segundo Summer & Rhoades (2016) múltiplos subtítulos atraem uma
maior variedade de potenciais leitores que podem não ter achado interesse
na história e imagem principal da capa. No entanto, em Design de revistas
é sugerido que capas onde “só são enunciados os artigos mais importantes,
podem sugerir um espaço de calma e sofisticação” (Design de revistas,
2000, p. 24), característica que poderá estar relacionada também com a
predisposição de leitura do público-alvo.
Imagens de capa
São caracterizadas como “um atalho visual para o tipo de artigos que
podemos encontrar lá dentro” (Design de revistas, 2000, p. 26) e ajudam
a persuadir o leitor à venda (Morrish & Bradshaw, 2012).
Nos formatos digitais é importante que estas imagens funcionem em
tamanhos pequenos, como acontece nos ecrãs de dispositivos móveis para
que chamem a atenção nas bancas de venda virtuais (figura 9).
Morrish and Bradshaw (2012) advertem que, na procura da imagem
para a capa, uma fórmula para todas as edições pode aumentar o
reconhecimento, ou a familiaridade do leitor. No entanto, esta fórmula,
levada ao extremo, terá o risco de tornar a revista previsível.
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Figura 9 - Captura de ecrã das bancas de venda virtuais das revistas Vogue e
Esquire UK.

Preço, ISSN e código de barras
Servem para auxiliar o leitor no momento da compra. O ISSN é um número
único que serve para identificar a publicações periódicas. Segundo a
Direção de Serviços Bibliográficos Nacionais (online), este número, em
publicações noutros formatos que não o impresso, deve aparecer sempre
que possível no interior do documento, na página de rosto, na ficha
técnica, na página de abertura ou na página principal.
O código de barras, segundo Lewis (2016) é digitalizado no momento da
venda sendo desnecessário no contexto da revista digital.
Número de edição, data e volume
Apesar de não surtirem o mesmo efeito, têm propósitos similares, no
sentido da coletividade. Que, segundo Lewis (2016) pode ser enfatizada
com o seu design ao longo do tempo potenciando a unidade da revista
“lined up on the bookshelf” (Lewis, 2016, p. 64).
Numa estante virtual, esta característica de unidade parece não se perder e
a forma como as capas expostas se relacionam entre si também deverá ser
pensada, no ponto de vista do design.
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Existe também uma profunda relação entre a data e o marketing, daí a sua
enorme importância na capa da revista. “Since nobody wants to by an old
out of date magazine, publishers tend to date them far in advance. This
ensures good shelf life and a sense of ‘freshness’” (Sumner & Rhoades,
2006, p. 50).

1.2.2 Estrutura editorial
No interior da revista pode encontrar-se aquilo que Sumner and Rhoades
(2006) chamam de departamentos, secções da revista que aparecem em
todas as edições, a carta do editor ou editorial, a página de conteúdos, o
glossário, o índice, a ficha técnica, a página de contribuidores e páginas de
reportagem, entre outros que devem ter um design e localização similares
em todas as edições, tornando a revista consistente e facilitando a pesquisa
por parte do leitor.

Figura 10 - Captura de ecrã da carta do editor ou editorial da Esquire US
de Março 2019
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Carta do editor ou editorial
Uma nota pessoal escrita pelo próprio editor para o leitor (figura 10).
Poderá discutir o tema da publicação ou apontar para os destaques que
vão existir ao longo daquela edição especifica (Lewis, 2016). E costuma
aparecer na página do índice ou perto dela (Design de revistas, 2000).
Página de conteúdos ou índice
Lista das secções e artigos que constam na revista, com as devidas
referências de páginas (Lewis, 2016). No caso das revistas online, esta
lista frequentemente aparece com uma hiperligação para a página da
reportagem, garantindo um rápido e fácil acesso (figura 11).
Haslam (2006) faz uma distinção entre a página de conteúdos e o índice.
Para o autor a primeira oferece ao leitor uma visão geral da estrutura da
publicação, enquanto que a segunda dá ao leitor a capacidade de procurar
uma reportagem ou imagem específicas.

Figura 11 - Exemplos de página de conteúdos da Wired USA Set 2018
50

Glossário
Uma lista de todos os termos técnicos encontrados na publicação em
ordem alfabética. Na maior parte das revistas a existência do glossário
não é importante, a não ser que seja uma revista científica ou com uma
linguagem mais técnica (Haslam, 2006).
Ficha técnica
Usualmente colocada no início da publicação, contém informação sobre o
autor, a editora, nomes e contactos da equipa editorial, da frequência da
revista, informação de subscrição, entre outros (Lewis, 2016).
Página de contribuidores
É outra página informativa que usualmente ocupa as primeiras ou últimas
páginas da revista. É um espaço para definir o perfil dos escritores,
fotógrafos e ilustradores que trabalharam para aquela edição.
Segundo Lewis (2016, p. 66) algumas revistas tornam esta página mais
lúdica na forma como definem o perfil dos contribuidores, fazendo, por
exemplo, perguntas sobre alguma questão particular relacionada com o
tema da issue publicada18. Esta é uma possibilidade interessante que pode
ajudar a dinamizar e dar personalidade à revista, transformando uma
página aparentemente desinteressante em conteúdo para o leitor.
Secções da revista
Lewis faz uma divisão deste conteúdo em três secções. A secção frontal da
revista, contendo “regular bite-sized and short-read pieces” (2016, p. 66).
A secção central, “the meat in the sandwich” (2016, p. 66) abrangendo
artigos que se prolongam ao longo de várias páginas (Design de Revistas,
2000). E a secção traseira, um espaço para “more short- to mid-length
regular reads” (Lewis, 2016, p. 66) (figura 12).
Roger Black diz ser importante distribuir o conteúdo ao longo da revista
e na própria página de modo a surpreender e excitar o leitor (Design de
revistas, 2000, p. 82) e é usual fazer uma distinção entre estes conteúdos a
partir do design, diferenciando por vezes o tipo de letra e o seu tamanho e
dando destaque especial aos artigos da secção central.
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Traduzido livremente:
“Have fun with the way they
profile people, such as asking
everyone a particular question
related to the theme of the
issue” (Lewis, 2016, p. 66)
18

Figura 12 - Secções da revista

1.2.3 Elementos de design
Parte importante desta estrutura é aquilo que Sumner and Rhoades (2006)
chamam de elementos de design e Lewis (2016) denomina de “within
articles”. Por uma questão de coerência, nesta análise serão agrupados
os dois conceitos, fazendo parte dela todos os elementos de design como
Números de rodapé ou folio,
terminologia proposta por Catarina
Silva e Pedro Amado in (2011).
Anatomia da página Retrieved
from https://www.researchgate.
net/publication/274079886_
Anatomia_da_Pagina
19

Título corrente, titulilho ou
Running Head. Idem.
20

Notas de Rodapé ou footnotes.
Idem.
21

os números de página19, título corrente ou titulilho20 notas de rodapé21,
títulos, cabeçalhos, destaques, créditos, citações, standfirsts, box-outs,
legendas, mudanças de secção e jump-page descriptions (figura 13).
Lewis afirma que, a forma como todos estes elementos são tratados
graficamente pode configurar a tonalidade da revista, e cada designer irá
abordá-los de uma forma diferente, no entanto avisa que, a consistência
na forma como são tratados ajuda o leitor a situar-se na publicação.
Titulos correntes ou titulilhos
Diferentes dos fólios, são a informação em cima ou em baixo de todas as
páginas com a data, título da revista e n.º de página (Sumner & Rhoades,
2006).
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Notas de rodapé
Normalmente estão situadas na base da página, e uma pequena numeração
é usada para identificar a referência no correr do texto podendo chegar
a aparecer na margem.
Standfirsts ou lead
Pequeno parágrafo que introduz o tópico, tendo a função de cativar a
atenção do leitor (Lewis, 2016). Por vezes, segundo o livro Design de
Revisas, este termo é confundido com outros como o cabeçalho, no
entanto aqui é clarificado que, o cabeçalho “é o título do artigo e as poucas
linhas que o seguem são o standfirst” (2000, p.86).
Lewis (2016) aconselha a resistir à opção de usar o primeiro parágrafo do
texto do autor neste lugar, acreditando ser uma alternativa que
demonstra preguiça.
Destaques
Citações retiradas do texto original apresentadas de forma estilizada e são
uma forma de atrair a atenção do leitor aos textos mais longos, fornecendo
uma nova componente visual que torna o layout mais dinâmico
(Lewis, 2016).
Box-outs
Pequeno texto que proporciona ao leitor alguma informação geral que
contextualize o tema, normalmente apresentada de uma forma simples
lado a lado do texto original (Lewis, 2016).
Legendas
Importantes para dar crédito aos ilustradores e fotógrafos de todas as
imagens, inclusivamente as da capa. Para além disso devem conter uma
referência rápida sobre as mesmas (Lewis, 2016).
Jump-page descriptions
Usados quando um artigo continua noutra secção da revista (Sumner e
Rhoads 2006). No contexto da revista online poderão servir-se do uso
de hiperligações.
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Divisores ou separadores de capítulos
São elementos, normalmente gráficos que abrem uma nova secção da
revista ou dão início a um novo artigo, dando espaço ao leitor para respirar
e por vezes ilustram o artigo que se segue (Design de revistas, 2000).
O culminar desta investigação será a realização de uma revista digital
com um público-alvo muito específico e o formato da revista terá que se
adequar a este público.

Figura 13 - Elementos de design

1.2.4 Formato

Successful editorial design begins with understanding and
selecting the most appropriate format (or formats) for
publishing your content. (…) Just as there isn’t simply one
way to print, screens are not one size fits all.
(Apfelbaum and Cezzar 2014)
A questão do público-alvo será explorada mais à frente, no entanto, é
importante lembrar que o consumidor desta revista busca ser o mesmo
público da marca khepry, uma marca de calçado de luxo, com preços
menos acessíveis, que rondam os 200 a 300 euros. Pelo que, será seguro
dizer que este é um público com maior poder de compra e que, em
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princípio será mais velho. Estes fatores poderão determinar o tipo de
dispositivo mais adequado a este utilizador, especialmente ao nível do
entretenimento.
Entre os vários dispositivos possíveis destacam-se o smartphone, o tablet,
e o computador desktop com diferentes resoluções e formatos de ecrã
(figura 14):

Figura 14 - Exemplo da relação das resoluções e dimensões das principais
plataformas20

20
Móvel: smartphone, tablet mini,
tablet e desktop

O smartphone, cujos sistemas operativos mais usados são o Android e IOS.
E apesar dos mais populares em 201821 serem confortáveis para ler, devido
ao seu tamanho, não são os melhores dispositivos para uma leitura mais
longa (Apfelbaum & Cezzar, 2014, p. 17).
Os tablets, popularizados pelo surgimento do iPad, em 2010 destacamse como dispositivos para consumo de conteúdo, com um ecrã de alta
resolução e maior do que o smartphone (Apfelbaum & Cezzar, 2014, p. 17).
Com um formato mais pequeno do que o tablet, mas maior do que o
smartphone, os tablet mini aparecem numa tentativa de colmatar
algumas necessidades do leitor, especialmente para textos longos, sendo
confortáveis de transportar com apenas uma mão (Apfelbaum & Cezzar,
2014, p. 17).
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Segundo um estudo publicado
no blog do DeviceAtlas, os
smartphones mais populares em
2018 são o iPhone 7, seguido
pelo iPhone 6 e pelo Samsung
Galaxy J2 Prime. In Jkielty. (2018).
The most popular smartphones
in 2018. Retrieved from https://
deviceatlas.com/blog/mostpopular-smartphones
21

E os laptops ou desktops que, segundo algumas pesquisas são usados
pela maior parte dos que leem e-books devido ao espaço adicional destes
Os três computadores mais
procurados em 2017 têm todos
um ecrã de 15.6 polégadas.
In Américo, J. (2018). Os 10
notebooks mais procurados no
último ano. Retrieved from https://
olhardigital.com.br/noticia/os-10notebooks-mais-procurados-noultimo-ano/74065
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formatos que permitem uma melhor hierarquia de todos os elementos22
(Apfelbaum & Cezzar, 2014, p. 17).
Segundo as estatísticas Comscore de 2018, os utilizadores multiplataforma
são a maioria, acedendo a conteúdo via smartphone, desktop e tablet. No
entanto, o uso exclusivo de dispositivos móveis está a aumentar e é um
pouco acima do consumo exclusivo de desktops (Ben Martin, 2018).
O smartphone domina no número total de minutos digitais, sendo que
as aplicações são responsáveis por 80% desse tempo. Estas estatísticas
também mostram que dispositivos móveis são usados 80% mais do que
desktops para o consumo de jornais online.
Segundo estatísticas do mesmo site, publicadas em 2012, os utilizadores de
tablets tendem a provir de famílias com um rendimento mais alto, tendo
uma probabilidade de 60% de residir em habitações com renda anual de
$75.000 (Comscore, 2012).
Para além disso são mais velhos e apesar da maior concentração de público
ser entre as idades de 25 a 44 para ambos os dispositivos, os utilizadores de
tablet apresentaram 28% mais probabilidades de terem 65 ou mais anos do
que os utilizadores de smartphone e 27% menos probabilidade de ter 18 a
24 anos (figura 15) (Comscore, 2012).

Segundo as estatísticas
(In Comscore. 2012).
23

Figura 15 - Perfil demográfico: Tablet vs Smartphone23
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Apesar disto é necessário considerar que o mercado do tablet está em crise,
segundo as estatísticas publicadas no blog do Statista. E Richter (2015)
adianta que este pode ser um problema derivado do crescimento do ecrã
dos últimos smartphones.
No entanto, acrescenta que os tablets normalmente não são subsidiados
pelas operadoras, o que acontece com os smartphones e por isso, os
consumidores tendem a atualizar o seu dispositivo com menos frequência,
o que pode explicar o porquê da saturação de mercado tão rápida no que
diz respeito aos tablets, em comparação com os smartphones.
Estas tendências têm-se prolongado até 2018, segundo uma publicação
mais recente do site Statista (2018), no entanto, tal não assegura que o uso
esteja a declinar e uma estatística lançada em 2017 pelo mesmo site, mostra
que os utilizadores de tablet, na verdade aumentaram entre 2013 a 2017.
Segundo um estudo feito pelo site Statista.com (2017), os tablets com
maior quota de mercado em 2017 foram os da Apple24. E tendo tudo isto em
conta, pode concluir-se que o tablet no formato 9.7 polegadas, aliado às
vantagens do sistema operativo iOS são a melhor escolha para a revista que
se pretende construir.
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Em primeiro lugar surge o iPad
Pro 9.7, seguido do iPad Air, em
apenas decimo primeiro lugar,
surge o Samsung Galaxy Tab A9.7
e os tablets mini aparecem em 8
lugar nesta lista com o iPad mini a
liderar. (In Statista, 2017)
24

1.3 Casos de estudo: Wired, Katachi & Esquire digital
magazines

Figura 16 - À esquerda a Esquire, no centro a Wired e à direita a Katachi.25

As duas primeiras são capturas
de ecrã tiradas em Maio de 2019
enquanto que as imagens da
revista katachi são dois stills
que mostram um momento de
interação na capa. A de cima foi
retirada de: https://www.idnworld.
com/potm/KatachiMag-Heroine.
Enquanto que a de baixo foi
retirada de: https://magpile.com/
katachi/autumn-11/
25

Neste ponto apresenta-se uma revisão do estado da arte, utilizando o
estudo feito por Freire (2016) a duas revistas digitais, a Wired e a Katachi,
assim como uma breve analise adicional à Esquire, seguindo o
mesmo modelo.
A Katachi tem sistema de publicação próprio, o Origami Engine que foi
desenvolvido para aumentar o grau de interatividade da publicação e a
utilização dos potenciais interativos do dispositivo. A Wired foi escolhida
por acumular diversos prémios de design na sua edição impressa e por
ter sido uma das primeiras revistas a migrar para o digital. Enquanto que
a Esquire terá ganho o premio Nacional Magazine Awards para a edição
online (Bressan, 2017).
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Estas três revistas são publicadas em iPad e serão analisadas as diferentes
soluções de adequação com os potenciais oferecidos pelo dispositivo e pelo
ambiente digital.

1.3.1 Funções da aplicação
Quando é aberta a aplicação de qualquer uma das revistas, é dada a
possibilidade de fazer o download das edições publicadas mediante
a compra das mesmas, assim como de encontrar e reler as edições já
compradas ou fazer o login.
Os nomes dos gestos estão de
acordo com o guia de referências
de Wroblewski, L. (2010).
Touch gesture reference guide.
Retrieved from: https://www.
lukew.com/ff/entry.asp?1071
27

O mudar de página é realizado com o movimento de swipe27 em qualquer
uma das aplicações e o menu pode ser acedido de diferentes formas
em cada uma das revistas. No caso da Esquire está sempre acessível,
no da Wired é necessário fazer um tap centro do ecrã e no da Katachi é
necessário fazer scroll com dois dedos no ecrã.

Figura 17 - Uso de apoio textual em imagens tocáveis na revista Wired (In: Freire,
2016, p. 111, figura 14)
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Figura 18 - Captura de ecrã dos gráficos explicativos da interface da Esquire UK

Foram encontradas várias estratégias para orientar o leitor pelo conteúdo
das revistas. O uso de legendas (figura 17) que o informam sobre como
acionar os elementos interativos. O uso de setas, que podem ser tangíveis
ou não, informam o utilizador que o elemento ou página continua, sendo
necessário fazer scroll. E o uso de diagramas que explicam a forma de
utilizar a revista como acontece com a Katachi e a Esquire UK (figura 18).

1.3.2 Tangibilidade e sensores
Os gestos drag, tap, pinch e spread são usados para “navegar pelo conteúdo”
(Freire, 2016, p. 126), acionar links, vídeos ou imagens animadas,
aumentar imagens e, no geral, interagir com o conteúdo ajudando a
envolver o leitor (Freire, 2016).
Na revista Wired, o gesto tap predomina, mesmo em situações em que o
scroll ou drag seriam mais intuitivos neste ambiente, como por exemplo
em galerias de fotos, onde surgem botões com setas para a visualização das
imagens seguintes.
Os sensores são comumente utilizados na mudança de orientação do
dispositivo que, para tal, usam um design responsivo e no caso da Wired
(figura 19), esta variação é por vezes acentuada com o uso de diferentes
imagens para as duas orientações possibilitadas pelo iPad.
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Figura 19 - Variação de conteúdo a partir da ação girar (In: Freire, 2016,
p. 112, figura 15)

1.3.3 Hipertextualidade, multimodalidade e interatividade
O hipertexto é usado de forma a complementar a informação, a partir de
recurso a links internos e externos, auxiliando a composição narrativa das
revistas e enfatizando a fragmentação da leitura (Freire, 2016).
Uma estratégia usada para possibilitar o uso de links externos sem que seja
necessário sair da aplicação, foi a incorporação de um browser.
O uso de imagens animadas e vídeos manipulados através da tangibilidade
do ecrã, especialmente no caso da revista Katachi (figura 20) são
estratégias multimédia usadas pelas revistas e importantes componentes
de interatividade.

Figura 20 - Evolução no uso das imagens animadas na Katachi (In: Freire, 2016,
p. 131, figura 9)
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Para além disso, a possibilidade de interação com o leitor é relevante
podendo ser feita a partir das redes sociais das revistas, por email ou
twitter no caso da Wired.

1.3.4 Esquire US de março de 2019, secções e fluxo
Intercaladas por páginas de publicidade, deparamo-nos com a página de
conteúdos com links para todos os artigos, a página de contribuidores
(figura 21) onde também se encontra a ficha técnica e a carta ao editor.

Figura 21 - Captura de ecrã da página de conteúdos (dir.) e da página de
contribuidores (esq.)

Todo o conteúdo é explorável a partir do scroll horizontal, dentro de
um artigo, ou vertical para mudar de página para o artigo seguinte.Na
primeira secção da revista encontramos rubricas como a “The big bite”que
é descrita como um guia cultural sobre tudo, a “the Code” que contém dois
pequenos textos sobre estilo e moda ou a “Unconventional wisdom” que já
contém um artigo de maior tamanho.
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A secção central da revista é iniciada por dois artigos longos, um de
ficção e outro jornalístico, seguidos por artigos de opinião. Nestes artigos
podemos encontrar, titulos, standfirsts ou lead’s e intercalados com o
texto, destaques, imagens, subtítulos, citações e legendas (figura 23).
Já na secção traseira é possível visualizar colunas de opinião e guias de
estilos onde são referidos determinados produtos e por isso são inseridas
imagens legendadas de aspetos técnicos associados a eles e o preço dos
mesmos (figura 22). E a revista é fechada com mais uma página de créditos,
desta vez mais detalhados, um cartoon e mais publicidade.

Figura 22 - Captura de ecrã das legendas das imagens de artigos de opinião ou
guias de estilos com os preços das peças faladas
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Figura 23 - Captura de ecrã dos Elementos de design dos artigos
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1.4 Comentários finais
No decorrer deste capítulo foi feita uma contextualização histórica da
revista, desde o seu nascimento à sua digitalização, passando pelos
processos de convergência e mutação da sua definição.
Foi também definido o que é uma revista digital, e a partir desta definição
foram excluídas algumas formas como o PDF estático, os sites de apoio,
sites no estilo magazine e réplicas da revista impressa, abrindo passagem
para uma análise dos elementos e formas da revista.
Esta análise foi dividida em quatro categorias, a capa, por ser talvez o
elemento mais importante na venda da revista, a sua estrutura editorial, os
elementos de design e o formato da mesma.
Na capa foram listados os elementos que nela normalmente são contidos,
como o título, o logotipo ou cabeçalho, os subtítulos de capa, o slogan, o
preço, número da edição, data, ISSN, código de barras e imagens de capa,
discutindo sobre a sua utilidade e lugar na revista online.
De seguida foram inumerados os vários departamentos da revista, como a
carta do editor, a página de conteúdos, o índice, a ficha técnica, a página
de contribuidores entre outros e divididos em três secções editoriais.
No ponto seguinte foram analisados os elementos de design que
constituem a revista como os fólios, notas de rodapé, títulos, cabeçalhos,
destaques, créditos, citações,standfirsts, box-outs, legendas, mudanças
de secção e jump-page descriptions.
Foi ainda estudado o formato da publicação online, que pode variar de
dispositivo para dispositivo, avaliando o mais adequado para o público-alvo da revista que foi proposta desenvolver. Como o leitor da revista será
mais velho e com um poder de compra maior, foi concluído que o tablet da
Apple ou o Samsung Galaxy Tab A9.7 seriam as melhores opções.
Por último foi feita uma revisão do estado da arte, analisando revistas
como a Wired, Katachi e a Esquire tentando perceber algumas das
estratégias usadas pelas três revistas do ponto de vista da sua adequação
aos potenciais oferecidos pelo suporte e pelo ambiente digital.
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2 Design de interação e usabilidade na
experiência do utilizador

2.1 Usabilidade

If a website is difficult to use, people leave. If the
homepage fails to clearly state what a company offers and
what users can do on the site, people leave. If users get lost
on a website, they leave. If a website’s information is hard
to read or doesn’t answer users’ key questions, they leave.
(Nielsen, 2012)

Segundo International Organization for Standardization (1998) a
usabilidade deve ser considerada no processo de design, visto que tenta
perceber de que forma a interação entre o produto e o utilizador é eficaz,
eficiente e satisfatória.
Segundo Ribeiro, usabilidade é o atributo de um objeto se adequar ao seu
propósito no panorama da funcionalidade (2012, p. 21). Essa habilidade
deve possibilitar ao utilizador a realização dos seus objetivos mais fácil e
eficazmente (Galitz, 1997). E para Shackel and Richardson (1991), a eficácia
dessa habilidade depende da dinâmica entre o utilizador, o seu propósito,
as ferramentas disponíveis e o ambiente em que se encontram.
Fatores como a eficácia, a eficiência, a satisfação, a capacidade de
aprendizagem, a flexibilidade, a robustez, a capacidade de memorização,
o tempo de aprendizagem, a velocidade de performance e o rácico de erros
influenciam o grau de usabilidade do sistema (ISO, 1998), (Dix, Finlay,
Abowd, & Beale, 2004, p. 261) (Shneiderman, 1993).

2.1.1 Principais problemas de usabilidade em tablets
Segundo Nielsen (2013), os problemas relacionados com a usabilidade de
aplicações para tablet são praticamente os mesmos que os das aplicações
“tradicionais”, no entanto existem alguns problemas específicos:
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O autor (2013) não recomenda a divisão do ecrã, mas, provavelmente
devido ao crescimento dos ecrãs móveis, a split view está a tornar-se uma
tendência que já chegou ao iPad a partir do IOS 11.
O autor (2013) comenta a influência dos sistemas web no uso das
aplicações móveis e afirma que domínio da necessidade de pesquisa pode
levar a problemas como os de uma página para resultados de pesquisa
desadequada. Alerta também para o design do botão de “voltar” porque
o utilizador tem que encontrar rapidamente esta ferramenta que deverá
funcionar como ele espera.
A tangibilidade dos ecrãs traz problemas como a ativação acidental
de alguma funcionalidade ou a dificuldade em aprender gestos mais
complexos, apontandopara uma coerência em relação aos gestos a utilizar.
Se um mesmo gesto surtir diferentes efeitos em diferentes partes do ecrã
e se os botões não forem claramente definidos, o resultado será uma
experiência confusa.
O autor também adianta que as maiores ameaças à usabilidade em sistemas
tablet são os designs mal redimensionados, visto foram pensados para
funcionar apenas em alguns formatos específicos.
Para que isso não aconteça, o design deve ser responsivo e segundo
Marcotte (2011), as grelhas devem ser fluidas, as imagens e conteúdo
Técnica ou condição possível
de especificar em CSS3 para
diferentes media ou layouts/
resoluções do dispositivo. In
W3Schools. (2019). Responsive
web design - media queries.
Retrieved from https://www.
w3schools.com/css/css_rwd_
mediaqueries.asp
28

flexíveis e devem ser usados media queries28, mantendo coerência e uma
boa experiência do utilizador, independentemente do dispositivo.
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2.2 Heurísticas da usabilidade
Segundo H. Ribeiro (2012), heurísticas da usabilidade são normas baseadas
no conhecimento sobre o comportamento (psicologia) dos utilizadores,
bem como nas caraterísticas dos dispositivos digitais.
Nielsen (1995) definiu dez heurísticas da usabilidade, Shneiderman
(1993) definiu oito regras de ouro do design de interfaces (precedidas de 3
princípios) e Tognazzini (2014) sintetizou dezasseis princípios do design de
interação a partir dos diferentes autores.

2.2.1 As dez heurísticas da usabilidade
Estas heurísticas foram resumidas por H. Ribeiro (2012) e por isso, no
presente documento será feita uma revisão às de Nielsen (1995), por
serem as mais comuns, acrescentando a essa revisão alguns princípios de
Tognazzini (2014) que não foram abrangidos pelo autor.
1–

Visibilidade do estado do sistema
O sistema deverá manter os utilizadores informados sobre o que está a
acontecer oferecendo-lhes o feedback apropriado num tempo razoável
(Nielsen, 1995).

2–

Compatibilidade do sistema com o mundo real
Devem ser usadas palavras, frases e conceitos familiares ao utilizador como
por exemplo metáforas de elementos do mundo real (Nielsen, 1995).
Segundo Kaley (2018), se o utilizador não perceber os termos utilizados,
terá que procurar explicações para completar a tarefa pretendida e poderá
mesmo desistir de a concretizar.

3–

Controle e liberdade do utilizador
Utilizadores experientes desejam a sensação de que são responsáveis pela
interface e não o contrário (Shneiderman, 1993). Para além disso, podem
cometer erros, seguir percursos ou ativar funções que não desejavam e
quando isso acontece precisam recuperar rapidamente (Nielsen, 1995).
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Para tal, é importante fornecer pontos de referência durante a navegação
e permitir que sigam outros caminhos tornando a interface explorável
(Tognazzini, 2014).
4–

Consistência e uso de padrões
O sistema deve ser consistente e utilizar padrões reconhecidos pelo seu
público, reduzindo assim o esforço mental do utilizador. (Nielsen, 1999).

5–

Prevenção de erros
Segundo Laubheimer (2015), o termo user error implica que foi o
utilizador que cometeu o erro, enquanto que, na verdade, esse lapso
tem origem no design do site ou aplicação. Por isso, a solução passa
pelo redesign do sistema, eliminando a ocorrência de erros óbvios ou
providenciando opções de confirmação para que o utilizador possa
completar determinada ação.

6–

Reconhecimento em vez de lembrança
O uso da memória deve ser minimizado e, como o nome indica, o design
deve ser pensado de forma a tornar as ações, objetos e opções visíveis.
As interações mais complexas devem ser acompanhadas por instruções
apropriadas, visíveis, claras e de fácil acesso.

7–

Flexibilidade e eficácia de utilização
Devem ser considerados atalhos e formas alternativas de execução
de determinadas tarefas (Nielsen, 1995). Adicionar ferramentas para
utilizadores inexperientes como por exemplo explicações, ou shortcuts
para peritos poderá enriquecer a experiencia destes dois tipos de
utilizadores (Shneiderman, 1993, p. 74).
Para além disso, Tognazzini (2014) adverte para a utilização dos códigos
baseados na cor visto que cerca de 8% dos homens e 0.5% das mulheres
sofrem de algum tipo de daltonismo (Colblindor, 2006).

8–

Design e estética minimalista
Toda a informação irrelevante deve ser descartada. Isto deve acontecer
para que a informação desnecessária não compita visualmente com a que o
utilizador realmente necessita (Nielsen, 1995).
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Segundo Lidwell, Holden, and Butler (2003), entre dois ou mais designs
funcionalmente equivalentes, o mais simples deve ser selecionado29.
9–

29

Regra da navalha de Occam.

Ajudar o utilizador a reconhecer, diagnosticar e resolver problemas
Devem ser desenhadas mensagens de erro que expressem o lapso ocorrido
de forma clara e simples e sugiram uma solução ao problema sem o uso
de códigos.
Para Shneiderman (1993), uma mensagem de erro bem escrita é mais
especifica, positiva, construtiva e informativa e aumenta o rácio de sucesso
em reparar o erro (figura 24).

Figura 24 - Exemplo de uma mensagem de erro comum e de uma que fornece
apoio e encoraja a reparar.30

Imagem retirada de:
www.behance.net/
gallery/25864773/404-Page-notfound-cloud-tutorialcom
30

10 – Ajuda e documentação
O ideal é criar um sistema que possa ser usado sem o recurso a
documentação explicativa. No entanto, este recurso poderá ser essencial,
nesse caso, a ajuda deverá ser facilmente encontrada. A sua linguagem
deve focar-se nas tarefas do utilizador, listando passos concretos e não
deve ser demasiado comprida.

2.2.2 Outros princípios a considerar
Para além destas heurísticas, existem alguns princípios referidos por
Tognazzini (2014) que podem ser interessantes considerar: o daltonismo,
os valores por defeito, a lei de Fitts, a redução da latência e a legibilidade.
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1–

Valores por defeito
Sempre que for pedido pelo sistema para fornecer algum tipo de input,
este deverá descrevê-lo e oferecer valores apropriados por defeito
(Nielsen, 1994).
No entanto estes valores devem ser usados com certo cuidado porque os
utilizadores “tend to leave pre-selected fields as they are” (Mifsud, 2011).

2–

Lei de Fitts
“The time to acquire a target is a function of the distance to and size of the
Target” (Tognazzini, 2014).
Ou seja, quanto mais utilizado, maior deverá ser o alvo. Se a função for
importante, o botão deverá ser maior.

3–

Redução da latência
Para diminuir a frustração do utilizador, o tempo de espera deve, também
ele, ser reduzido. Este princípio pode ser, em parte, encaixado na
heurística “visibilidade do estado do sistema” acima referida, visto que
segundo Tognazzini (2014), os elementos que poderão deixar o sistema
mais lento devem ser eliminados e o utilizador deve ser informado
visualmente se estiver a ocorrer algum atraso.

4–

Legibilidade
Se o texto é feito para ser lido deve ser formatado em alto contraste,
beneficiando fundos brancos ou “amarelo pálido”, em vez de tons d
e cinza.
As fontes e os seus tamanhos devem ser escolhidos de forma a favorecer
a leitura no ecrã. Ter em atenção a hierarquia do conteúdo também é

“As cores do primeiro plano
e do plano de fundo podem ser
selecionadas pelo usuário. A
largura não tem mais do que 80
caracteres ou glifos (40 se CJK).
O texto não é justificado (alinhado
a ambas as margens esquerda
e direita). O espaçamento entre
linhas (principal) tem, no mínimo,
um espaço e meio nos parágrafos,
e o espaçamento entre parágrafos
é, no mínimo, 1,5 vezes maior do
que o espaçamento entre linhas”
(In: W3C, 2008).
31

importante, tendo em conta as normas de acessibilidade W3C31.
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2.3 Experiência do utilizador
Apesar do foco da usabilidade ser o utilizador, grande parte das heurísticas
descritas anteriormente têm como preocupação aspetos mais técnicos do
design de interfaces.
A experiência do utilizador é sobre a forma como ele perceciona e aprecia
o objeto em termos da sua relevância e eficiência (IBM, 2012). Por isso,
também será importante perceber as necessidades do utilizador e como
este interage com o produto.

2.3.1 Necessidades do utilizador
O psicólogo Abraham Maslow categorizou hierarquicamente as
necessidades do ser humano em cinco categorias (Figura 25 esq.)
(Walter, 2011).
Na base da pirâmide encontram-se as necessidades fisiológicas. Depois a
segurança física que é seguida da emocional e afetiva, relativa à família,
amigos, colegas e ao sentimento de pertença. A estima, relacionada
à autoconfiança e ao respeito próprio e pelo outro. E, por fim, a
autorrealização.
Segundo Walter (2011) só se vive verdadeiramente realizado, quando se
atinge o topo da pirâmide.
Desenhar interfaces é desenhar para humanos e por isso, Walter (2011)
traduz o modelo de Maslow na hierarquia das necessidades do utilizador
(Figura 25 dir.).
A interface deve ser funcional. De seguida é importante que seja confiável.
E o terceiro ponto é que o sistema seja usável, ou seja, fácil de aprender e
reaprender e rápido na conclusão de tarefas básicas. No entanto apesar da
usabilidade ser um passo importante no design de interfaces, deve ir-se
mais além, criando experiências prazerosas (Walter, 2011).
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32

Segundo Maslow à esquerda.

Figura 25 - Pirâmide das necessidades humanas32 e pirâmide das necessidades

33

Segundo Walter (2011) à direita.

do utilizador.33

2.3.2 Design emocional
Segundo Norman (2004), existe uma importante componente emocional
no desenho e uso de produtos e esse lado emocional é crítico para o
sucesso do produto. Concluindo que designs atraentes funcionam melhor
porque fazem os seus utilizadores sentirem-se melhor tornando-os mais
tolerantes aos desafios que poderão encontrar.
O autor (2004) explica que existem três níveis de emoções. O visceral,
relativo às aparências e aos sentidos. O comportamental, alusivo à
função e usabilidade. E o reflexivo, o mais consciente, referente à razão
e à interpretação. Cada um destes três níveis desempenha um papel
importante na experiência do utilizador e na perceção que este tem sobre o
produto e por isso, devem ser levados em consideração na hora
de o desenhar.
Khaslavsky e Shedroff sugerem que, os produtos que concedem uma boa
experiência de utilização, normalmente seguem três passos: aliciamento,
relacionamento e realização (Norman, 2004).
A IBM (2012) descreve estes três pontos como a “jornada emocional do
Expressão original: “the users’
emotional journey”. In IBM. (2012).
Creating a compelling mobile user
experience. United Kingdom: IBM
Corporation.
34

utilizador.”34 A primeira impressão, a reação instintiva ao design, aquilo
que Norman (2004) descreve como o nível visceral. O uso das soluções
funcionais, se o design serve o propósito esperado. E por último o impacto
duradouro do objeto.
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2.3.3 As heurísticas para a experiência do utilizador segundo a psicologia
A psicóloga Weinschenk (2010), a partir da sua pesquisa e conhecimento
sobre o cérebro, o sistema visual, a memoria e as motivações, determina
um conjunto de dez heurísticas direcionadas para uma melhor experiência
do utilizador.
1–

As pessoas não querem trabalhar ou pensar mais do que precisam
Quanto menos esforço for preciso para completar uma tarefa, melhor. Por
isso, devem ser fornecidas apenas as ferramentas e informação necessárias.
A informação deve ser dividida e facultada aos poucos para que o utilizador
decida se quer ou não ver mais detalhes.

2–

As pessoas têm limitações
Deve ser fornecida apenas a informação que o utilizador necessita no
momento e o texto deve ser fácil de ler “na diagonal”. Para tal, a
informação deve ser fornecida em grupos e tratada hierarquicamente.
As pessoas preferem parágrafos curtos, no entanto, leem melhor parágrafos
mais compridos, “people are going to ask for things that actually aren’t
best for them.” (Weinschenk, 2010).
Para além disso, a maior parte das pessoas não consegue executar várias
tarefas simultaneamente.

3–

As pessoas cometem erros
Os erros devem ser antecipados e prevenidos. Se um erro ocorrer, deve ser
dada a possibilidade de voltar atraz e desfazer qualquer ação. Se uma ação
for muito complexa e propícia a erros, esta deverá ser dividida em partes
mais pequenas, diminuindo a quantidade de informação com a qual o
utilizador terá que lidar diminuindo a probabilidade de um erro ocorrer.

4–

A memória humana é complicada
As memorias são reconstruções e por isso estão constantemente a mudar,
para além de se degradarem facilmente. Por isso é importante que os
utilizadores não tenham que se lembrar das suas ações anteriores para
poderem completar as ações atuais. Por isso, segundo Lidwell et al. (2003),
a informação deve ser combinada num número limitado de partes para ser
mais fácil de lembrar e processar35.

Baseado na regra sete mais ou
menos dois de George Miller.
35
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5–

As pessoas são seres sociais
As pessoas usam a tecnologia como um meio para a socialização. Elas
olham para os outros para perceber o que devem fazer, especialmente
se estiverem na dúvida e é por isso que as reviews são tão populares em
websites e blogs.

6–

Atenção
O ser humano presta atenção a tudo o que é diferente ou novo, esse fator
pode ser usado para chamar a atenção ao utilizador a partir da cor ou do
tamanho da fonte. Em contrapartida, tudo o que chama a atenção, também
distrai, pelo que estes elementos devem ser usados com preocupação.

7–

As pessoas desejam informação
Quando o ser humano aprende algo novo, um químico, chamado
dopamina, é libertado no cérebro e faz a pessoa sentir-se mais feliz. Por
este motivo, os utilizadores vão querer mais informação do que aquela que
poderão processar.
Uma maior quantidade de informação fará o utilizador sentir que tem mais
escolhas, poder e controlo sobre a situação. Por isso é importante que o
sistema informe o utilizador daquilo que está a acontecer.

8–

Processamento inconsciente
Grande parte do processamento mental ocorre de forma inconsciente e as
decisões humanas são influenciadas pelo cérebro emocional e o cérebro
primitivo. O primeiro é afetado por imagens, especialmente de pessoas
e por histórias enquanto que o segundo é responsável pelos instintos
básicos de sobrevivência e reprodução e por isso mensagens relacionadas a
comida, sexo e perigo chamam mais a atenção.
Para convencer um utilizador a executar uma “ação maior”, como por
exemplo subscrever uma conta premium, deve começar-se por convencêlo a executar uma ação mais pequena, como a de criar uma conta gratuita.

9–

As pessoas criam modelos mentais
As pessoas criam modelos mentais sobre os objetos que usam e tarefas
que realizam e estes modelos mentais poderão tornar a tarefa de usar a
interface mais fácil ou mais difícil.
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Weinschenk (2010) dá duas hipóteses para a criação de uma experiência
de utilizador mais positiva e enriquecedora, a primeira é igualar o modelo
mental do utilizador com o modelo conceptual do produto e a segunda é
ensinar o utilizador a usar um modelo mental diferente. Neste ponto o uso
de metáforas poderá ser útil.
10 – Sistema Visual
As pessoas tendem a encontrar e perceber melhor a informação se esta
tiver bem organizada visualmente. Agrupar a informação ajuda a conduzir
o olhar e as fontes usadas devem ser grandes o suficiente. Algumas
combinações de cor são mais difíceis de ler e devem ser usadas alternativas
ao uso de códigos de cor para quem sofre de daltonismo.

2.3.4 Experiência do utilizador de dispositivos móveis
O mobile traz uma série de dificuldades que devem ser consideradas. A
IBM identificou esses problemas e criou uma serie de tópicos que podem
ser usados como um guia da experiência do utilizador para interfaces
móveis. Apesar deste guia ter sido criado a pensar na forma como o
utilizador usa o smartphone, também pode ser relevante no design
para tablet.
As experiências desenhadas para dispositivos móveis, como os tablets,
não devem ser uma cópia direta daquilo que a Web pode oferecer. Devem
ser oferecidas novas formas de interagir com a informação e ter em
consideração o contexto de uso do utilizador. A experiência móvel deve
guiar o utilizador pela informação de forma rápida e intuitiva e
promover interação.
O objetivo deverá ser a simplicidade, capacitando os utilizadores de
realizar as tarefas desejadas rápida e facilmente. A informação deve ser
priorizada e todos os elementos desnecessários devem desaparecer.
Criar uma experiência rica e dinâmica que conecte com o utilizador irá
diferenciar a aplicação de todas as outras existentes no mercado. Este
ponto dependerá de fatores como as expectativas do utilizador e o objetivo
do sistema.
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A introdução de funcionalidades que beneficiam dos recursos dos
dispositivos poderá ser útil. No entanto estas inovações devem estar
alinhadas com os objetivos da empresa e com as necessidades dos
consumidores, sendo que o objetivo deverá ser sempre melhorar a
experiência do utilizador.
O desempenho do dispositivo é um importante fator a considerar e
desenhar para tablet é também pensar na otimização móvel. Para tal,
segundo a IBM devem ser considerados constrangimentos como o
tamanho do ecrã, velocidade, consumo de energia, entre outros.
Os conteúdos e funcionalidades do sistema devem estar em harmonia com
as necessidades dos utilizadores, proporcionando-lhes uma experiência
The end-to-end experience (ver:
IBM, 2012, p. 6)
36

global36. Ou seja, uma experiência que se adequa à estratégia geral da
marca em todos os pontos de contato com o utilizador.
Como já foi referido, os seres humanos são seres sociais, e a tecnologia é
utilizada como forma de comunicação. Os dispositivos móveis não são
exceção e por isso poderá ser benéfico criar oportunidades para que os
utilizadores se conectem uns com os outros e com a própria empresa.
Por fim, perceber e responder ao feedback dos utilizadores é essencial. E
por isso, perceber os erros do sistema e procurar constantemente a forma
de os eliminar é fundamental visto que as expectativas dos consumidores
estão mais elevadas que nunca (IBM, 2012).
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2.5 Síntese
A Usabilidade é um atributo fundamental para a criação de sistemas
eficazes, eficientes e satisfatórios. Fatores como a efetividade, a eficiência,
a capacidade de aprendizagem, a capacidade de memorização, a
flexibilidade, a robustez, o rácico de erros e a satisfação influenciam o grau
de usabilidade do sistema.
Apesar destes fatores estarem implícitos, de forma geral, durante
o desenvolvimento de qualquer design de sistemas, existem alguns
problemas que estão mais especificamente relacionados com a usabilidade
de aplicações para tablet. Entre eles destacam-se, segundo Nielsen (2013),
o tamanho do ecrã, a influência dos sistemas Web no uso de aplicações
móveis, o uso de gestos tangíveis, e o uso de soluções de design ambíguas
para os utilizadores.
Percebendo os fatores que poderão influenciar a usabilidade, é essencial
o estudo de algumas soluções para o problema. Estas soluções surgem em
forma de heurísticas da usabilidade e, neste trabalho, foram estudadas as
dez heurísticas de Nielsen (1995) e alguns princípios relevantes do design
de interação de Tognazzini (2014).
No entanto, segundo Walter (2011), a usabilidade não deve ser o objetivo
último de um design de interação, visto que desenhar um sistema é
desenhar uma experiência e deve ter-se em conta a forma como o
utilizador percepciona o objeto. Para tal a interface deve ser funcional,
confiável, fácil de utilizar e por último, deve ser fonte de experiências
gratificantes.
Tendo a criação de experiências gratificantes em mente, também foram
estudados os três níveis de emoção segundo Norman (2004). O visceral,
o comportamental e o reflexivo, percebendo o papel que cada um destes
níveis tem para a percepção e qual a sua influência na experiência
de utilização.
Visto isto, foi importante estudar as heurísticas criadas pela psicóloga
Weinschenk (2010) que alertam para problemas relacionados com a
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experiência do utilizador relacionadas com a quantidade de trabalho,
as limitações dos utilizadores, os erros, a memória, a socialização, a
atenção, o desejo de informação, o processamento inconsciente, os
modelos mentais e os sistemas visuais.
Para além disso foi relevante perceber as dificuldades específicas da
experiência do utilizador de dispositivos móveis relacionadas com as novas
formas de interação.
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3 Metodologia - estratégia de Design
Centrado no Utilizador

No decorrer deste capítulo será abordada a arquitetura do projeto que
se focou numa metodologia de Design Centrado no Utilizador (UserCentered Design – UCD) (figura 26). Segundo Garrett (2010), existem
cinco elementos ou níveis para experiência do utilizador, construindo
uma estratégia do nível mais abstrato para o mais concreto e estes níveis
acompanharam a delineação do trabalho a realizar.
Para o autor (2010), os pilares para todas as decisões de design devem
ser um equilíbrio entre os objetivos do produto e as necessidades do
utilizador, o nível estratégico e o momento em que foram definidos os
objetivos dos utilizadores e os do produto em si.
O segundo nível é o âmbito (Garrett, 2010). Ou seja, o momento em que
serão definidos os requisitos funcionais e de conteúdo da revista digital.
Esta fase foi nomeada, no decorrer do trabalho, como definição
de requisitos.
Os próximos três níveis propostos por Garrett (2010), estrutura, esqueleto
e superfície foram parte do momento da prototipagem.
Segundo o autor (2010), é no nível da estrutura que se iniciam as decisões
mais concretas de design de interação e da arquitetura da informação. No
nível do esqueleto é determinada a forma como o conteúdo é estruturado
visualmente no ecrã. E o nível da superfície é o momento em que deve terse em conta os aspetos visuais e sensoriais do design.
Por último, e não menos importante, é necessário frisar que, intercalado
nos vários momentos de prototipagem ou etapas de desenvolvimento em
UCD, devem ser realizadas avaliações de usabilidade junto dos utilizadores
finais. Isto permite avaliar a eficácia da aplicação para o seu público-alvo.

Figura 26 - Etapas da estratégia de design centrada no utilizador.
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3.1 Estratégia
3.1.2 Objetivos do produto
Como o produto que será projetado é uma revista de moda digital para uma
marca startup de design de calçado, a primeira etapa para organização dos
objetivos do produto foi guiada por uma entrevista ao dono da marca.
Foi definido um guião com uma série de perguntas associadas ao custo
do produto, ao local onde este será vendido, aos objetivos e valores da
empresa e da identidade da marca para melhor perceber alguns dos
requisitos formais e de conteúdo da revista online que será desenvolvida:
Esta série de perguntas foi enviada por email (apêndice 4) ao dono da
marca e as respostas encontram-se em apêndice neste documento
(apêndice 5).
1- Qual é a paleta de cores, a tipografia usada e o logotipo da marca?
2- Qual é o intervalo de preços dos produtos da marca?
3- Quais são os principais concorrentes da marca?
4- Como descreves a marca?
5- Como descreves os produtos da marca?
6- Como descreves o público-alvo da marca?
3.1.3 Definição do público-alvo
A revista digital desenvolvida tem como público-alvo principal o publico
de uma marca de calçado de luxo masculino. Ou seja, um homem com
poder de compra, interesse em moda e calçado e que utiliza com alguma
frequência o iPad para ler.
Segundo Garrett (2010), depois de fixar o público-alvo do produto, deve
ser conduzida uma investigação para definir e priorizar as necessidades do
utilizador e de seguida, segundo Bella Martin and Hanington (2012), devem
ser usados vários métodos de análise e sintetização dos dados recolhidos.
91

3.1.4 Entrevistas exploratórias
No decorrer do projeto foram conduzidos inquéritos contextuais que,
segundo Bella Martin and Hanington (2012), são um método de observação
e entrevista em simultâneo.
Foram contatadas pessoas para a realização das entrevistas por duas vias:
A primeira a partir de contatos pessoais nas redes sociais, pelo que os
principais meios de seleção foram a idade, sexo e utilização frequente de
tablet para leitura de artigos online.
A segunda foi a partir de e-mail para escolas e universidades com cursos
relacionados com o design de moda e calçado para entrevistar utilizadores
específicos que lessem sobre o tema online (ver apêndice 1).
Segundo Bella Martin and Hanington (2012), estas entrevistas devem
ser realizadas, nos onde a leitura online acontece para melhor entender
o “conhecimento táctil” do utilizador. Para isso, as entrevistas foram
conduzidas em cafés e em casa dos entrevistados e, nas situações em
que tal não poderia acontecer, na escola de moda GUDI do porto e na
universidade do Minho e foi pedido aos participantes para levarem os
seus tablets.
As entrevistas foram guiadas de uma forma relativamente desestruturada
permitindo alguma flexibilidade própria de uma conversa mais informal
para que os participantes pudessem sentir-se mais descontraídos.
No entanto, foi criado um pequeno guião que direcionou as conversas (ver
apêndice 2). As entrevistas foram gravadas e, mais tarde, transcritas na
integra (ver apêndice 3).
3.1.5 Modelação de personas
Personas são “composite archetypes,” modelos descritivos de utilizadores
ou possíveis utilizadores, criados a partir de pesquisa. Esta ferramenta
providencia informações úteis sobre eles: “how they think, what they
want to accomplish, and why” (Cooper, Reimann, Cronin, & Noessel,
2014, p. 62). Permitindo criar uma estratégia para a realização da interface
tendo em conta as necessidades do usuário.
92

Cooper et al. (2014) define seis personas: as primárias, as secundárias, as
suplementares, as indiretas, os clientes e as negativas, no entanto apenas
será modelada uma persona primária que representa o utilizador-alvo.
Depois de feitas as entrevistas deverão ser reconhecidas variáveis de
comportamento, agrupá-las e mapear os utilizadores em função dessas
variáveis (Cooper et al., 2014, p. 82).
Nesta fase foram criados diagramas de afinidades para a organização da
informação coletada no momento das entrevistas. Segundo Bella Martin
and Hanington (2012) deste trabalho deve surgir o perfil da persona, os
seus objetivos e problemas (apêndice 6).

93

3.2 Definição ou captura de requisitos
We do some things because there’s value in the process,
like jogging or practicing scales on the piano. We do other
things because there’s value in the product, like making
a cheesecake or fixing a car. Defining the scope of your
project is both: a valuable process that results in a valuable
product. (Garrett 2010, p. 58)
Nesta etapa, foram definidos os requisitos formais e de conteúdo (ver
apêndice 7) da revista digital e o método será o mesmo para a definição
dos dois tipos de requisitos. Sendo o primeiro ligado à funcionalidade e o
segundo relacionado com a informação, ao editorial.
Os requisitos foram formulados a partir das necessidades do utilizador
observadas durante as entrevistas e os objetivos do produto, tendo em
conta os elementos formais que constituem uma revista evocados com
base na literatura. E organizados com recurso ao The Volere Requirements
Specification Template (figura 27) (Robertson, 2007).

Figura 27 - Evolução dos requisitos durante o desenvolvimento do produto
segundo Robertson (2007, p. 27, figura 2.8).
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3.3 Planificação da prototipagem
Segundo Mendoza (2014), a prototipagem é uma fase crucial de qualquer
projeto de design de interfaces móveis e, idealmente, espera-se perceber
três aspetos como resultado desta estratégia. Se o fluxo das páginas faz
sentido para o utilizador, se a interação com a interface é clara e se o
design se adapta ao dispositivo para o qual foi desenhado.

3.3.1 Estrutura
Na primeira fase de prototipagem, foi fundamental ter em conta a
estrutura da aplicação. Desde o design de interação, considerando opções
envolvidas na execução e conclusão de tarefas à arquitetura da informação,
considerando diferentes princípios de organização e o tipo de linguagem a
utilizar (Garrett, 2010).
Para isto foram realizados diagramas de vocabulário visual ou sitemaps
que, segundo Garrett (2010), são diagramas que ajudam a representar a
arquitetura da informação da aplicação.

3.3.2 Esqueleto
Segundo Garrett (2010), é no layout que o design de informação, o design
de interfaces e o design de navegação se cruzam. E por isso foram criados
wireframes.
Para o autor (2010), um wireframe deve provir de informação necessária
para a sua interpretação. Ou seja, deverá conter notas suplementares
que informem sobre o comportamento que poderá não ser explícito
num protótipo em papel ou setas que liguem determinado conteúdo ao
conteúdo que mais tarde estará hiperligado, por exemplo.

3.3.3 Superfície
O nível da superfície é o momento em que foram criados protótipos de alta
fidelidade com o recurso ao software Framer X onde foi importante ter em
conta os aspetos visuais e sensoriais do design.
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É neste momento que foram considerados os elementos do design de
interfaces como o contexto, a mensagem, o look and feel, o layout, as
cores, a tipografia, os gráficos (Fling, 2009) e o comportamento
e interação.
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3.4 Avaliação de usabilidade
A avaliação de usabilidade pressupõe o teste do protótipo por potenciais
utilizadores reais do sistema em desenvolvimento para perceber as falhas
no produto (Bella Martin & Hanington, 2012, p. 74).
Os objetivos do estudo foram avaliar a eficácia da aplicação para o seu
público-alvo executando tarefas básicas e comuns e identificar obstáculos
em completar as tarefas e na utilização da aplicação.
Para isso foram contactadas participantes tendo como critério, mais uma
vez, a idade, sexo e utilização frequente de tablet para leitura de artigos
online e interesse em moda.
Neste momento foi redigido um guião com uma série de cenários com o
propósito de conduzir o utilizador pelos vários ecrãs da solução proposta,
percebendo quais são os problemas e dificuldades que poderão surgir nos
vários momentos de utilização da aplicação.
As tarefas propostas em cada cenário foram criadas de forma a simular a
utilização da aplicação de acordo com os dados obtidos nas entrevistas.
Em paralelo, foi criada uma grelha de avaliação do teste de usabilidade
(ver apêndice 8), preenchida no decorrer de cada cessão de teste, com o
intuito de registar e avaliar as ações que cada tarefa implicava, segundo os
seguintes critérios:
- Não executou;
- Executou com hesitação e sem erros;
- Executou com hesitação e com erros;
- Executou sem hesitação e sem erros;
- Comentários.
As sessões de teste foram organizadas em quatro partes descritas num
enunciado (ver apêndice 8). A primeira parte foi uma introdução à
sessão, explicando a finalidade e importância do teste e o protocolo verbal
sugerido, thinking aloud protocol.
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Think-aloud protocol is a method that requires participants
to verbalize what they are doing and thinking as they
complete a task, revealing aspects of an interface that
delight, confuse, and frustrate. (Bella Martin & Hanington,
2012, p. 180)
A segunda parte reservou-se a um pequeno questionário sobre a
experiência e frequência da utilização de aplicações relacionadas com a
leitura de notícias e revistas em tablet. Passando para os cenários de teste
e concluindo com a realização de um questionário de satisfação (anexo 1) System Usability Scale (SUS) traduzido livremente pela autora.
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4 Desenvolvimento da solução
proposta

4.1 Objetivos do produto
O objetivo principal do produto a desenhar é acrescentar valor à marca,
ajudando-a a marcar uma posição no mercado online, iniciando e
consolidando uma relação entre a marca e o seu consumidor internacional.
Como foi referido, para melhor perceber a identidade da marca foi
realizada uma entrevista ao fundador da marca, Miguel Morais e as suas
conclusões foram organizadas num esquema criado a partir do Brand Brief
de Wheeler (2013) (ver figura 28).

Figura 28 - Características da marca

Com isto é de destacar que o produto a desenvolver teria que ser
visualmente simples, luxuoso e contemporâneo, sem deixar de remeter
para a tradição.
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4.2 Conclusões das entrevistas
Foram entrevistadas dez pessoas, no entanto nem todas fazem parte do
público-alvo procurado (figura 29).

Figura 29 - Informação sobre os participantes

Os dados das entrevistas foram organizados em diagramas de afinidade
(imagens 30, 31 e 32) e foram tiradas conclusões relativas ao contexto
de leitura, comportamentos relevantes nas redes sociais, objetivos e
dificuldades no uso de aplicações moveis.
Os diagramas foram feitos agrupando as conclusões das entrevistas em
relação aos seguintes tópicos:
- Tablet (textos longos e momentos de lazer);
- Computador (estudo e trabalho);
- Telemóvel (leituras mais rápidas);
- Uso de aplicações para ler no tablet;
- Uso do browser para ler;
- Procura de fontes credíveis;
- Procura de notícias em redes sociais;
- Procura manter-se atualizado e saber falar;
- É seletivo em relação ao conteúdo de leitura;
- Lê na diagonal;
- Lê de forma linear (trabalho);
- Pesquisa sobre assuntos específicos;
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- Dificuldades na leitura (devido a problemas de visão);
- Lê conteúdo de cariz noticioso, moda, arte, lifestyle e música;
- Usa o redes sociais (Facebook, Instagram, Pinterest);
- Usa aplicações de redes sociais;
- Usa o Instagram para partilhar o trabalho pessoal;
- Segue o trabalho de artistas em redes sociais;
- Usa o Pinterest para pesquisar e guardar imagens;
- Usa aplicações de jornais ou revistas;
- Outras aplicações.
- Organização do conteúdo em diferentes aplicações;
- Partilha de conteúdos;
- Notificações;
- Usa a opção de favoritar;
- Opinião sobre publicidade;
- Guarda e organiza imagens;
- Conveniência do meio online;
- Porquê o papel;
- Atualização constante;
- Faz downloads;
- Usa de filtros;
- Faz zoom;
- Vê vídeos, Imagens;
- Pesquisa;
- Dificuldades.
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Figura 30 - Diagrama de afinidades
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Figura 31 - Diagrama de afinidades
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Figura 32 - Diagrama de afinidades
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4.2.1 Contexto de leitura
O uso do tablet pareceu ser quase restrito para momentos de lazer, em
cafés ou em casa e para a leitura de textos mais longos. Em comparação,
o uso do telemóvel foi exclusivo para leituras mais rápidas, muitas das
vezes ao pequeno almoço, no metro e fora de casa. Enquanto que o uso do
computador observou-se ser quase exclusivo para leituras relacionadas ao
trabalho e ao estudo.
Os participantes mostraram ser seletivos em relação ao conteúdo de leitura
e reportaram ler na diagonal. Usam aplicações para ler no tablet e apenas
um lê no Browser.
Três disseram preferir ler em formato físico em situações especificas,
como por exemplo livros e um disse preferir ler tudo em papel. Todos
estes eram participantes mais velhos e disseram que as vantagens seriam a
possibilidade de sublinhar, guardar, usar post it’s e fazer apontamentos.

4.2.2 Redes sociais
Todos os participantes têm a aplicação do Facebook, no entanto parece
haver uma propensão para a achar desinteressante e os entrevistados mais
velhos tendem a utilizar mais esta rede social (ver figura 33).
A maior parte usa a aplicação do Instagram (ver figura 33) e os que não a
utilizam com frequência tendem a ser mais velhos.

Figura 33 - Uso de redes sociais
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Os que se inserem nas áreas da moda e da arte procuram inspiração para os
seus trabalhos e seguem o trabalho de artistas em redes sociais, em especial
no Instagram, no Pinterest, em revistas e em aplicações relacionadas às
suas áreas. E mostraram partilhar o seu trabalho nas redes sociais.
Três dos entrevistados disseram usar as redes sociais para se atualizarem e
procurarem temas de interesse. Apontando como vantagem, a partilha e a
comunicação com recurso a chats.
Parece haver uma diferenciação em relação a publicações de artigos em
redes como o Facebook com a publicação de artigos em aplicações como a
do Google visto que a primeira é mais pessoal “Pelo menos são pessoas(...)
que partilham esses conteúdos”.

4.2.3 Objetivos
Os participantes mostraram preocupar-se com a credibilidade das fontes,
em manter-se atualizados e saber falar de forma fundada sobre os seus
assuntos de interesse (figura 34).

Figura 34 - Preocupações em relação à leitura

Para além disso pareceram usar o digital pela sua praticalidade (figura
35). O uso de imagens de alta qualidade e vídeos para ver pormenores dos
trabalhos de artistas ou o “movimento dos tecidos” também pareceram
ser vantagens.
A possibilidade do uso de filtros como o da “cultura” ou “lifestyle” nos
sites e aplicações de revistas e jornais, e a de comparar notas que outros
utilizadores dão a um determinado assunto também se mostraram
frequentes.
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Figura 35 - Vantagens do ambiente/plataforma digital

A possibilidade de guardar imagens, artigos e sites e de os organizar em
álbuns e pastas de favoritos foi observada em diversas aplicações. E um
participante queixou-se da impossibilidade de guardar um determinado
assunto na aplicação da Vogue.
A ferramenta de pesquisa parece ser usada apenas em situações especificas,
para pesquisar sobre designers e autores, em contexto académico ou se
“precisarem de inspiração” e a maior parte dos entrevistados não usou
esta ferramenta para mostrar leituras recentes.
O esquecimento de nomes de autores, artistas e designers foi frequente e
por isso o uso de índices com imagens e de sugestões do motor de pesquisa
foram importantes.

4.2.4 Dificuldades

Figura 36 - Dificuldades em relação ao digital

Alguns participantes mais velhos queixaram-se da publicidade evasiva
e apenas um mais novo referiu o excesso de publicidade em algumas
aplicações.
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Três utilizadores mais velhos mostraram ter dificuldades em encontrar um
artigo específico. Os motivos pareceram ser o uso da aplicação do Google
que apaga as notícias lidas recentemente ou o desconhecimento da barra
de pesquisa na aplicação do Público.
O recurso ao zoom, quer para ler, quer para ver pormenores das imagens
pareceu comum, especialmente entre os participantes com problemas
de visão.
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4.3 Cenário da persona primária
Foi modelada uma persona primária tendo em conta as conclusões das
entrevistas acima mencionadas, assim como os objetivos marca também já
referidos. (ver apêndice 6)
A persona tem alguma facilidade em utilizar dispositivos moveis, é um
homem com trinta anos, gosta de se manter informado e de saber falar
sobre os seus assuntos de interesse, tem preocupações ambientais e utiliza
um iPad.
Durante o processo foram percebidas as necessidades, expectativas, pain
points e outras características da persona e criado um cenário de contexto
de uso da aplicação:
Quando acorda, ao tomar o pequeno almoço, utiliza o telemóvel para ler
algumas manchetes dos jornais, verificar as notificações das redes sociais e
alguma notícia mais recente e de forma rápida.
Na pausa do almoço, já utiliza o tablet para ler alguns artigos curtos que
poderão chamar mais a atenção, lendo na diagonal.
E à noite, quando tem mais tempo, lê um ou outro artigo que mais lhe
interessou durante o dia, de forma mais pausada no tablet.
Ao fim de semana, nos momentos de lazer, utiliza o tablet para ler artigos
mais demorados no café.
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4.4 Requisitos
Como já foi referido, os requisitos (ver apêndice 7) foram capturados a
partir das necessidades objetivos e dificuldades dos dados recolhidos e da
persona modelada, assim como dos objetivos da marca e do produto.
Para os requisitos não-funcionais teve-se em conta a usabilidade,
acessibilidade, a performance, a segurança, o contexto e o look and feel da
aplicação. E para os requisitos funcionais teve-se em conta o conteúdo, as
ferramentas de comunicação e interação social, ferramentas de gestão e
específicos da marca. Destacando-se:
RF1. A necessidade de possuir uma área de “leitura rápida” apenas com
os títulos, uma imagem ilustrativa e as manchetes do artigo;
RF2. A possibilidade de selecionar conteúdo para ler mais tarde;
RF3. A necessidade de possuir uma área de pesquisa de autores e
criadores;
RF14. A possibilidade de “seguir” autores e criadores;
RF15. E a capacidade de “favoritar” conteúdo;
Por nascerem das necessidades dos utilizadores. E o RF5, possuir uma área
com a biblioteca ou “banca digital”, por originar na revisão da literatura e
na definição proposta de revista como um objeto fechado com início meio
e fim.
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4.5 Prototipagem

4.5.1 Sitemaps e wireframes
Tendo em conta os requisitos da aplicação e definidas as prioridades desses
requisitos, foi planeada a arquitetura da informação estruturada num
esquema sitemap (figura 37).
Percebeu-se que a “área de leitura rápida” seria uma prioridade e por isso
foi integrada na página inicial da aplicação ganhando forma de destaques
de notícias e ocupando o mesmo ecrã que as revistas completas.
Os destaques deveriam poder ser marcados para “ler mais tarde,” quer
na página inicial, quer no ecrã de cada artigo. E a partir da página inicial
deveria ser possível aceder aos ecrãs de perfil, pesquisa e informação sobre
a revista e a marca.
Definiu-se ser possível aceder à página de perfil de cada autor a partir
da página de pesquisa, no final de cada artigo e clicando no nome nos
destaques da página inicial. Uma vez no ecrã de perfil dos autores deverá
ser possível segui-los na aplicação, aceder aos artigos escritos por eles e às
suas redes sociais.
O conteúdo marcado “para ler mais tarde” e os autores seguidos
precisariam de se encontrar no ecrã de perfil do utilizador para que este os
encontrasse facilmente.
A estrutura editorial dos vários números (dos diferentes volumes) da
revista também foi tida em consideração (figura 38), sendo que pareceu
óbvio que esta deveria ser linear permitindo short cuts para os vários
artigos da revista, especialmente a partir da página de conteúdos.
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Figura 37 - Sitemap
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)

Criação de contas pessoais, de autenticação e recuperação de contas ou palavras passe.
Várias revistas que têm a forma de (4).
Visão resumida do artigo.
Artigos, reportagens, notivias, cartas, guias de eventos, entre outros.
Favoritar, seguir autores ou criadores e ler mais tarde.
Precisa de login
Ação
Página
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Figura 38 - Duas propostas para a estrutura editorial das revistas
Caminho principal
Caminho alternativo
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4.5.2 Wireframes

Figura 39 - Wireframes iniciais
A
Variane dos destaques mais antigos.
B e C Duas possibilidades para o final dos artigos como nome do autor e os botões de favoritar e partilhar.
D e E Duas variantes para a organização da página inicial.
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Figura 40 - Dois testes para o ecrã de pesquisa

De seguida foram preparados wireframes (figura 39) que surgiram como
um ponto de partida para o design da aplicação e onde foram ensaiadas
várias possibilidades para a organização do conteúdo nos vários ecrãs do
sistema.
Nesta fase apenas foram desenhados os wireframes para os ecrãs que
seriam utilizados pelos participantes durante os testes de usabilidade.
Em alguns casos os ecrãs foram sofrendo variações mais significativas até
ao produto final, como é o caso do ecrã de pesquisa e do ecrã de perfil de
utilizador.

Figura 41 - Variações do ecrã de perfil
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Em relação ao primeiro (figura 40) percebeu-se que as sugestões de
pesquisa teriam que parecer originar na barra de pesquisa e que deveria
de existir um título e alguma indicação sobre como o utilizador deveria
proceder.
Já no ecrã de perfil foi retirado o menu em forma de hamburger visto que
seria mais vantajoso para o utilizador a visualização de todos os elementos
que teria disponíveis, mantendo uma organização por filtros (figura 41).

4.5.3 Protótipo final

Figura 42 - Mockup do protótipo de alta fidelidade, fotografia pela autora.

O software escolhido para a realização do protótipo de alta fidelidade foi
o Framer X. Apesar de nunca ter trabalhado com um software do gênero,
elegeu-se este por permitir realizar um alto nível de fidelidade entre os
vários ecrãs e a sua aprendizagem mostrou-se relativamente acessível.
Esta aprendizagem iniciou-se em meados de novembro e dia 22 de março
ministrámos uma sessão de formação de iniciação à prototipagem de
aplicações móveis interativas de alta fidelidade com este software no
âmbito da unidade curricular de Interação do curso de Mestrado em
Design da Imagem37 lecionada pelo professor Pedro Amado.

Da Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto.
37
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A ferramenta mostrou-se bastante útil no momento de prototipagem,
no entanto, no momento de teste subsequente, criou alguns
constrangimentos especialmente no dispositivo final, o que será abordado
mais à frente no capítulo 4.5.2 “Resultados dos testes de usabilidade.”
O conteúdo do protótipo final é simulado, desde os artigos aos autores,
Artigo usado: https://
waremakers.com/pt/the-post/
leather-tanning-chrome-orvegetable)
38

tendo utilizado o texto de um artigo da boutique online waremakers.
com38, imagens tiradas por mim para a marca e outras royalty free
retiradas de sites como unsplash.com, pixabay.com e pexels.com.
Durante esta fase, os ecrãs finais começaram a surgir tendo sido
ponderadas questões relativas ao ambiente visual da aplicação, cores,

Ver video da interação em:
https://youtu.be/bNmWAdI0_
zg
39

tipografia e grelha (apêndice 12)39.
Cores

Figura 43 - Paleta cromática da proposta de solução vs cores da coleção de
calçado da marca khepry.
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Um dos requisitos visuais da aplicação era que esta fosse coerente com a
marca Khepry para a qual seria criada. A cor da marca — o cinza — e as
restantes cores escolhidas (figura 43) foram as cores associadas às coleções
de calçado da mesma e que poderiam ser alteradas conforme o lançamento
de novas coleções.
Era importante que as cores fossem claras e neutras criando um ambiente
elegante, agradável e simples, ajudando a fazer sobressair os artigos e
especialmente que não entrassem em conflito com as diferentes imagens
que apareceriam nos destaques.
Por isso, o cinza claro foi usado como fundo dos ecrãs principal, de perfil e
de pesquisa, ajudando a criar tridimensionalidade, especialmente quando
comparado com o branco dos destaques e menus. Para salientar o efeito
de tridimensionalidade sugerido pelas cores foram usadas sombras ténues
nos menus e destaques. O cinza escuro foi usado em todos os ícones
secundários e no logotipo da marca (figura 44).

Figura 44 - Uso de fundos claros e de cores pontuais nos ícones mais importantes.

O amarelo ocre e o azul apareceram de forma discreta para destacar
os ícones profile e News. Sendo que o amarelo também foi utilizado
nalgumas diagonais dos artigos e o azul em links. Já o vermelho foi usado
nos ícones dos likes depois de selecionados.
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Grelha
A solução encontrada para destacar o logótipo no canto superior esquerdo,
foi criar um elemento gráfico triangular suspenso que pudesse encolher e
aumentar de acordo com o scroll da página (figura 45).
Esta decisão impactou a grelha que tem um formato assimétrico o que se
destaca no ecrã dos artigos (figura 46). Foi mantida uma margem lateral
mínima de 42 pixéis para que o vértice inferior deste elemento alinhe com
os diversos itens da App o que ajudou na criação de um ambiente visual
leve e agradável.

Figura 45 - Animação do logotipo na página inicial com o scroll.
A maior parte do texto está a 200 pixéis do lado esquerdo com as exceções
dos artigos destacados na página inicial e dos excertos destacados nos
artigos, o que ajuda a focar a atenção do utilizador.
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Figura 46 - Exemplo de grelhas e margem utilizadas

Paleta tipográfica
Foram usadas duas fontes neste projeto. Uma para todos os títulos,
legendas e descrições técnicas e outra para o texto dos artigos e destaques
da página inicial.
Para o primeiro tipo de situações procurava-se uma fonte neutra e sem
serifas tendo sido escolhida a San Francisco (SF) Pro Display para os
títulos e a Pro Text para as legendas e descrições técnicas (figura 47). Este
é o tipo de letra do sistema IOS, criado pela Apple Design e otimizado para
leitura em ecrã.

Figura 47 - Exemplo da fonte tipográfica elegida para títulos e legendas
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Para o segundo tipo de situações foi escolhida a Leitura News (figura
48), criada para propósitos editoriais e que, apesar de não ter sido
especialmente desenhada para ecrã é confortável para a leitura como
poderá ser verificado no capítulo 4.5.2 “Resultados dos testes de
Usabilidade.”
Esta fonte do designer de tipos Dino dos Santos foi escolhida por remeter
para a tradição com o seu uso de serifas, aspeto importante para a marca
cujo produto é criado artesanalmente. Esta é também uma fonte elegante
e nítida, e uma “excellent choice for a site that is inevitably text heavy”
(Toledano, 2019) como pode ser verificado com o seu uso de texto corrido
no site thegreatdiscontent.com.
Para alem disso, o ecrã do tablet escolhido para a aplicação, o iPad,
tem um ecrã retina, com grande resolução e contrastes, beneficiando a
renderização de recursos gráficos e de fontes que não foram criadas para
este meio como a Leitura News.

Figura 48 - Exemplo da fonte tipográfica elegida para os artigos e manchetes

Estas duas fontes ajudam a criar um contraste visual entre os elementos
mais técnicos da aplicação, como é o caso das legendas com uso da San
Francisco e os de leitura continua, como é o caso dos artigos com o uso
da Leitura News. Este contraste tem uma relação intrínseca com o nível
visceral da emoção e da experiência do utilizador descrito por Norman
(2004), ajudando na criação de um ambiente que, não sendo totalmente
neutro, apela aos sentidos.
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Elementos de design dos vários ecrãs
Tendo em conta a análise feita no capítulo 1.2.3 “Elementos de design”,
foram feitos os seguintes esquemas indicativos desses elementos e de como
eles se comportam nos diferentes ecrãs da aplicação (figura 49, 50, 51 e 52).

Figura 49 - Os vários elementos de design do ecrã News

Figura 50 - Os vários elementos de design da página de autor (esq.) e da página
de perfil (dir.)
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Figura 51 - Os vários elementos de design do ecrã de artigos

Figura 52 - Os vários elementos de design dos ecrãs de pesquisa e resultados de
pesquisa
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4.6 Resultados da avaliação de usabilidade
No decorrer do trabalho prático foram levantadas as seguintes questões:
1- Quão fácil será, para o utilizador, encontrar os artigos que
pretende ler?
2- Quão fácil será reler ou ler mais tarde um artigo?
3- A localização dos ícones de perfil (profile) e da página inicial (news) na
tab bar será indiferente para o sucesso dos utilizadores em atingir
os seus objetivos?
4- Quão fácil será, para o utilizador, encontrar os artigos de um autor
em específico?
5- O que faria um utilizador se quisesse “seguir” o trabalho de um
autor específico?
6- Quão confortável é a leitura e o design editorial do artigo?

4.6.1 Cenários de utilização
Para responder a estas questões foi redigido um cenário de teste com
quatro partes:
Parte I
“Para este teste, imagine que está na sua pausa de almoço e quer ver alguns
artigos e notícias da revista.
Eu também uso esta aplicação e recomendei-lhe a leitura de um artigo que
tem a ver com a forma como as peles são curadas (tanned leather) e por
isso está interessado em ler esse artigo. O que acha que poderia fazer?
A sua pausa está a acabar e vai ter que voltar ao trabalho, mas o artigo
estava a ser muito interessante e quer continuar a lê-lo mais tarde. Nesta
situação o que acha que poderia fazer?
Pode voltar à página inicial, por favor?”
Tendo sido avaliadas as seguintes ações:
1- Fazer scroll no ecrã news;
2- Selecionar o artigo “leather tanning, chrome or vegetable?”;
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3- Clicar no ícone para ler mais tarde;
4- Clicar no ícone news;
Resolução alternativa:
5- Clicar no ícone search;
6- Clicar na barra de pesquisa;
7- Pesquisar “Leather” ou “Leather tanning”;
8- Clicar no resultado de pesquisa “lether tanning, chrome
or vegetable?”.
9- Clicar no ícone para ler mais tarde;
10- Clicar no ícone news;
Parte II
“Agora imagine que já saiu do trabalho, acabou de jantar e, agora com
tempo, tem alguns artigos que gostaria de continuar a ler inclusivamente
o artigo sobre as peles que estava a ler anteriormente. O que acha que
poderia fazer?
Pode voltar de novo à página inicial, por favor?”
Tendo sido avaliadas as seguintes ações:
11 - Clicar no ícone profile;
12- Encontrar e clicar no artigo selecionado anteriormente;
13- Clicar no ícone news.
Parte III
“Também lhe recomendo uma autora chamada Filipa que escreve artigos
sobre a moda e ecologia. Está interessado em ler os seus artigos, o que acha
que poderia fazer nesta situação?
Agora que descobriu a autora que lhe tinha recomendado, ficou
interessado em saber quais serão os futuros artigos que ela irá escrever.
Como acha que poderia proceder?”
Tendo sido avaliadas as seguintes ações:
14- Clicar no ícone search;
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15- Clicar na barra de pesquisa;
16- Pesquisar “Filipa”;
17- Clicar no ícone da lupa ou no enter do teclado;
18- Clicar no resultado de pesquisa correspondente a Filipa Mendes;
19- Seguir a autora (clicar no ícone “mais”).
Parte IV
“Foi fornecido um excerto de um artigo (figura 54) sobre o couro das
peles no tablet para que os participantes lessem e foi-lhes pedido para
caracterizar a sua experiência de leitura.
Tendo sido avaliado se o excerto foi ou não fácil e confortável de ler e
cronometrada a leitura para perceber se o tempo de leitura foi normal ou
não, inferindo possíveis dificuldades.”

Figura 53 - Mockup do protótipo de alta fidelidade e captura de ecrã do excerto do
artigo fornecido. Fotografia pela autora.
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4.6.2 Resultados dos testes de usabilidade

Figura 54 - Preparação para os testes de usabilidade em casa da autora.
Fotografia pela autora.
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Antes do início dos testes de usabilidade, foi feito um ensaio com o
professor Pedro Amado na FBAUP. Percebeu-se onde poderiam surgir
os maiores problemas, que teria que se acrescentar uma proposta para
perceber dificuldades na leiturabilidade dos artigos e afinaram-se
os enunciados.
Os testes de usabilidade decorreram entre dia 4 e dia 14 de maio de
2019, por questões de conveniência, decorreram em casa de alguns dos
participantes e na da investigadora, e participaram dez utilizadores. Era
importante que estes intervenientes se enquadrassem no público-alvo
desejado e por isso foram contactados maioritariamente homens com
trinta anos (figura 56).
Idealmente os testes seriam realizados no dispositivo final, no entanto,
surgiram problemas com a velocidade do protótipo no tablet40 que

Um bug do Framer X a exportar a
versão interativa do protótipo para
avaliação. Apesar de conhecido
pelos programadores, ainda não foi
corrigido e só foi descoberto pela
autora na fase de preparação dos
testes. Este bug inviabilizou a sessão
de avaliação final em tablet, pois
os trigger events feedback háptico
demoravam mais de 1500 ms, bem
como não carregava as webfonts
implementadas no design editorial.
40

se mostraram impeditivos visto que iriam tornar as cessões de teste
frustrantes. Por isso, foram conduzidos num computador mac com uma
simulação de ipad.
Isto não parece ter trazido problemas de maior durante os testes, apesar de
alguns dos participantes terem tentado usar o teclado do computador no
momento da pesquisa.

Figura 55 - Informação sobre os participantes.
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De um modo geral, os participantes realizaram todas as ações referentes às
tarefas sem dificuldade ou hesitação (Ver apêndice 10), sendo que:
Na parte I
Alguns dos participantes fizeram scroll para encontrar o artigo enquanto
que outros usaram a ferramenta de pesquisa. Apenas um deles teve
dificuldades em encontrá-lo porque não percebeu que era um artigo
específico sobre o couro das peles, no entanto, no decorrer da conversa,
reparou no erro e selecionou o artigo certo.
Três participantes disseram que, em alternativa a guardar o artigo na
aplicação, o poderiam enviar por email para si mesmos ou fazer um like.
Um deles (P5) não reconheceu o ícone de guardar e por isso não completou
o exercício.
Três clicaram no logótipo da marca, quatro clicaram na seta de voltar atrás,
dos quais dois voltaram à página de pesquisa, que onde qual anteriormente
tinham estado, e um clicou no ícone profile antes de clicar no ícone news.
Na parte II
Foi explicado ao P5 que seria possível guardar artigos para que pudesse
completar este exercício e a partir deste momento não teve mais
dificuldades.
Apenas um participante teve dificuldades em encontrar o artigo guardado
em “bookmarks” porque quando clicou em profile encontrou uma lista
deles e achava que o último a ser guardado estaria no topo da lista.
Nesta fase três ainda tiveram dificuldades em regressar à página inicial,
sendo que dois clicaram no logótipo e na seta para voltar atrás o que os
levou para o ecrã profile e um clicou no ícone profile.
Na parte III
Um dos participantes ia procurar a autora nos autores guardados no perfil
e só depois é que foi pesquisar por “Filipa”. Três participantes clicaram
numa das sugestões de pesquisa, no entanto hesitaram porque nenhuma
das sugestões era apenas “Filipa” e sim, “Filipa Mendes” ou “Filipa
Araújo” e por isso tiveram que “adivinhar” qual delas seria a autora que
escrevia sobre moda e ecologia.
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Para além disso dois tiveram dificuldades por não lerem a biografia dos
autores que apareceram nos resultados de pesquisa. Um destes hesitou
em clicar no perfil da autora. Enquanto que o outro tentou fazer um filtro
da pesquisa para procurar artigos que tivessem que ver com ecologia e a
partir daí encontrar a autora. No entanto, depois de lerem o pequeno texto
perceberem qual seria a resposta.
Nesta parte do teste mais nenhum participante teve problemas em
regressar à página inicial, o que significa que, apesar de existir uma curva
de aprendizagem (figura 57), ela não será assim tão acentuada. Sendo
que, da primeira vez que foi pedido para voltar à página inicial, 60% dos
participantes tiveram problemas, da segunda vez esse número diminuiu
para metade e a partir daí mais nenhum participante errou.

Figura 56 - Percentagem de participantes que errou a voltar para a página inicial
nas quatro fazes do teste

Na parte IV
O primeiro participante queixou-se que a imagem parecia estar desfocada
e este problema foi resolvido para os restantes testes.
Nove participantes descreveram a leitura como sendo agradável e sem
dificuldades, aditando que o texto estava “clean” e o tamanho da letra
era bastante percetível e adequado ao tamanho do tablet. Um deles disse
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que conseguia ler bem apesar de não estar a usar lentes e o participante
10 (P10) disse que, por causa de problemas de visão, teve que aproximar o
tablet da cara.
Este último foi convidado a participar, apesar de ser mulher e de ter 25
anos devido aos seus problemas de visão graves que não são totalmente
corrigidos com os óculos, para perceber se, apesar deles, conseguia ler o
excerto sem grandes constrangimentos.
Comparando com os restantes participantes, percebe-se que existe
uma diferença substancial em relação à distância e posição com que P10
segura no tablet (figura 58). E apesar de P1 estar a segurar mais próximo,
provavelmente devido ao problema de nitidez referido a cima, 70% dos
participantes seguram nele a uma distância pelo menos 10 cm superior à
dela. Que disse (P10) que, apesar disto, tinha lido de forma confortável.

Figura 57 - Capturas de ecrã das gravações dos testes no momento da leitura.
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Três disseram não reconhecer algumas palavras ou termos técnicos,
visto que o excerto fornecido estava em inglês, no entanto, disseram ter
percebido o seu significado no recorrer da leitura. Dois tiveram muitas
dificuldades na leitura devido ao inglês. E um disse que o texto estava
numa linguagem acessível.
Um disse ter achado que a diagonal depois do destaque iria abrir um novo
capítulo. Um disse que achava o destaque desproporcional e outro referiu
que era estranho este estar desalinhado com o resto do texto.
Apesar disso, seis afirmaram que os destaques não interrompiam o fluxo
de leitura. Um disse que a tornava mais interessante. E dois comentaram
que numa situação normal, o leriam primeiro para saber se o tema do texto
lhes interessava.
Dois participantes disseram notar um vazio do lado esquerdo e um
acrescentou que esconderia os ícones para aproveitar o máximo de ecrã
possível com o texto. Estes dois participantes pareceram interessados em
minimizar o scroll ao longo do artigo.
Foi feita a cronometragem da leitura deste excerto (figura 59) para
perceber se liam a uma velocidade normal, cerca de 200 a 250 palavras
por minuto segundo Nowak (2018), ou mais lenta do que o habitual. É
importante considerar que a maior parte dos participantes não leem tão
frequentemente nesta língua e segundo Yen (2016) deverão ler 30% mais
lentamente, ou seja, cerca de 140 a 175 palavras por minuto.

Figura 58 - Palavras por minuto
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Um dos participantes não realizou este teste por falta de domínio do inglês
e um dos testes foi inconclusivo pelo mesmo motivo. O participante 10
para além dos problemas de visão referidos tem dislexia pelo que o seu
tempo de leitura normal é, naturalmente, mais lento.
Segundo Nowak (2018), um texto com vocabulário novo para o leitor
também irá retardar a sua velocidade de leitura e é de destacar que P8, P9 e
P10 relataram problemas na compreensão de algumas palavras.
P3 mostrou-se um leitor ávido tendo referido ler todos os dias artigos
científicos, que terão um conteúdo mais técnico daí ter lido a uma
velocidade mais rápida que os restantes.
Tendo tudo isto em conta percebe-se que o tempo de leitura está dentro da
norma e não traduz nenhum problema relevante em relação à formatação
do texto ou ao tipo de letra escolhido.

4.6.3 Resultados dos questionários SUS
Como já foi referido, foi solicitado aos participantes que realizassem um
questionário SUS. Através da análise dos resultados (ver apêndice 11) pode
concluir-se que:
- 50% gostaria de utilizar a aplicação frequentemente;
- Todos eles avaliaram a aplicação como simples de usar sendo que apenas
dois pareceram achar que algumas pessoas aprenderiam a usá-la mais
lentamente, dando o exemplo dos seus pais e avós;
- A maior parte avaliou as funções da aplicação bem integradas, sendo que
apenas um não concordou nem discordou com a afirmação;
- Apenas um avaliou que a aplicação tinha muitas inconsistências e dois
acharam que teria algumas, dando o exemplo do ícone da página inicial;
- Todos eles se sentiram confiantes a utilizar a aplicação;
- Um achou que teria que aprender muitas coisas para utiliza-la.
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Figura 59 - Resultados dos testes SUS

Os resultados (figura 60) variaram entre os 80 e os 100 pontos, dando
uma média de 87,5. Tendo em conta que resultados de 100 valores são
relativamente incomuns, fez-se a média sem contar com estes três
questionários que resultou em 85,6 pontos.
Segundo Brooke (2013), valores entre os 80 e 90 pontos dariam uma nota
de B e acima dos 85, são valores excelentes (figura 61), por isso, conclui-se
que os resultados dos questionários manifestaram-se bastante positivos.

Figura 60 - Classificações das pontuações do questionário SUS segundo A.
Bangor, P.T. Kortum, e J.T. Miller (Brooke, 2013)
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4.6.4 Comentários Finais
Durante os testes, dois participantes disseram que seria importante
poder fazer comentários aos artigos, mandar mensagem aos autores
ou outra forma de lhes dar feedback para além dos likes. Também foi
sugerido por um a implementação de um chat para enviar artigos para
outros utilizadores, no entanto outro disse que utilizaria o Messenger do
Facebook para esse efeito.
Também foi sugerido que existisse uma leitura recomendada mais óbvia
e um preview dos artigos. Que a aplicação tivesse vários idiomas. Fosse
responsiva, dando para ler na vertical ou na horizontal. Tivesse versão
para telemóvel e computador interligadas. Um modo noturno com fundos
menos claros. E um propôs a introdução de filtros para o tamanho dos
artigos, o que seria uma boa solução para encontrar artigos com dimensão
mais adequada ao tempo que o utilizador tem no momento para ler.
O site Medium dispõe a informação sobre o tempo de leitura dos seus
artigos (figura 62), no entanto não foi encontrado um site ou aplicação
que facilite este tipo de filtros propostos pelo participante e esta seria uma
feature interessante de implementar.
Cinco disseram que o uso de ícones reconhecíveis tornava a aplicação
intuitiva e fácil de usar. Seis descreveram a aplicação como sendo simples,
limpa, com cores sóbrias, discretas e agradáveis, dois acrescentaram que
isto ajudava a destacar os artigos. No entanto dois disseram que poderia ter
mais cor e um disse que poderia haver mais contraste entre a tab bar e o
fundo da aplicação (figura 63).
Para além disso dois participantes pareceram confusos sobre se já se
encontravam ou não na página de perfil dos autores, pelo que esta poderá
ter pouco contraste em relação ao ecrã dos resultados de pesquisa. E um
participante referiu que esperava elementos mais comuns a uma página de
perfil como alguns dados pessoais quando clicava no ícone profile.

146

Figura 61 - Captura de ecrã de artigo no site Medium com informação sobre o
tempo de leitura

Figura 62 - Captura de ecrã da Tab Bar dos artigos e da página inicial com falta de
contraste
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5 Conclusão

Esta investigação teve como propósito o desenvolvimento de uma
aplicação móvel para a marca de calçado masculino khepry com incidência
no design editorial e de interação, cujo objetivo central foi acrescentar
valor à marca, dando a conhecer o seu produto e valores com a criação de
uma revista digital.
Durante a fase de revisão da bibliografia foi possível perceber o processo
de nascimento, consolidação e mutação gerada pela convergência digital
e tecnológica deste objeto editorial até aos dias de hoje. Foi feita uma
revisão da sua definição tendo em conta estas mutações e uma análise
formal daquilo que são os seus elementos, estrutura editorial e formatos no
contexto digital.
A partir de estatísticas publicadas em vários sites chegou-se à conclusão
que o uso exclusivo de dispositivos móveis está a aumentar. Para
além disso, o consumo de jornais online é maioritariamente feito em
dispositivos moveis (Ben Martin, 2018). Os utilizadores de tablet tendem a
provir de famílias com rendimento mais alto e são mais velhos (Comscore,
2012). E por isso, apesar do mercado do tablet estar em crise, percebeu-se
que o iPad seria a melhor escolha de meio e de formato para a aplicação
que foi proposta desenhar.
Com isto em mente foram analisadas três revistas digitais publicadas em
tablet. Utilizando o estudo feito por Freire (2016) à Wired e à Katachi e
uma análise à Esquire US de Março de 2019. Percebendo a forma como
utilizam as possibilidades do meio e do dispositivo e examinando a sua
estrutura editorial.
Foi importante perceber os principais problemas relacionados com
a usabilidade em tablet e as heurísticas que surgiram como forma de
combater estes problemas, tendo sido estudadas as dez heurísticas de
Nielsen (1995), acrescentando alguns princípios de Tognazzini (2014).
Apesar do foco da usabilidade ser o utilizador, grande parte destas
heurísticas têm como preocupação aspetos mais técnicos do design de
interfaces e por isso foi importante perceber a forma como o utilizador
perceciona e aprecia o objeto de design em termos de relevância e
eficiência (IBM, 2012). Tendo sido importante perceber as necessidades
do utilizador resumidas por Walter (2011), o design emocional segundo
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Norman (2004), as heurísticas para a experiência do utilizador segundo a
psicóloga Weinschenk (2010) e a experiência do utilizador de dispositivos
moveis segundo a IBM (2012).
A metodologia utilizada na concretização do projeto focou-se numa
estratégia de Design Centrado no Utilizador e organizada segundo os cinco
elementos ou níveis para a experiência do utilizador segundo Garrett
(2010). Tendo sido planeada do nível mais abstrato ao mais concreto.
Antes de mais foram definidos o público-alvo e os objetivos do produto,
a partir de uma entrevista ao criador da marca. De seguida foram feitas
entrevistas exploratórias a utilizadores alvo do produto para a modelação
de personas.
A idade da persona modelada deveria ser mais alta, no entanto não
conseguiram ser entrevistadas um número suficiente de pessoas com entre
35 a 45 anos para que se pudessem perceber padrões comportamentais
em relação à sua leitura digital em tablet. No entanto, os resultados foram
satisfatórios especialmente considerando mudanças previstas ao nível dos
preços dos calçados das próximas coleções da marca que irão cair dos 200300€ para os 150€ por par. O que irá, pensamos nós, reduzir a idade do
público-alvo.
Foram capturados os requisitos funcionais e não funcionais a partir
das necessidades, objetivos e dificuldades da persona modelada, assim
como dos objetivos da marca e do produto e foi iniciado o processo de
prototipagem. Sendo de destacar a realização de sitemaps da arquitetura
da informação, planeadas possibilidades para a estrutura editorial da
revista e desenhados wireframes.
Através do protótipo foi possível compreender e “afinar” a interação com
as funcionalidades integradas de modo a torná-la intuitiva, agradável
e adequada ao contexto de uso e aos seus utilizadores. A forma como os
utilizadores, durante os testes de usabilidade, se adaptaram e dominaram
a solução proposta foi um elemento chave para se considerar que se
alcançaram os objetivos propostos.
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5.1 Avaliação crítica e desenvolvimento futuro
Ao sistematizar a informação recolhida podem perceber-se problemas e
questões importantes para um desenvolvimento futuro.
Tendo em conta que esta aplicação faz parte de uma estratégia global
de marketing digital da marca, seria importante considerar várias
possibilidades de contacto com a revista. Quer seja através da aplicação em
tablet e em telemóvel, site de apoio ou de redes sociais e assim, fragmentar
e dinamizar o conteúdo e potencializar a criação de novos significados
fazendo uso integral do meio digital.
Será ainda de considerar a possibilidade de uma aplicação para telemóvel
que complemente o uso da aplicação em tablet, especialmente porque
no decorrer das entrevistas exploratórias foram percebidos alguns
comportamentos derivados do uso deste dispositivo. Como por exemplo
durante o pequeno almoço para procurar alguns artigos de interesse para
ler mais tarde.
Durante os testes de usabilidade também foram percebidos alguns
problemas no uso da aplicação. A troca de lugar do ícone da página inicial
com o da página de perfil fez-se notar. Apesar da curva de aprendizagem
não ter sido muito acentuada, chegou-se à conclusão de que o ideal seria
colocar estes dois ícones nos locais convencionais. O profile à direita e
o news à esquerda para não causar frustração numa fase inicial de uso,
especialmente a utilizadores menos experientes.
Para além disso também poderá ser útil hiperligar o logótipo para voltar
à home page. O que irá ajudar o utilizador a “escapar” a uma página
desconhecida e ao mesmo tempo reforçar o branding (Tidwell, 2010).
Outra questão foi alguma confusão com a seta para voltar atrás que não
está presente em todos os ecrãs visto que algumas pessoas acharam que
este ícone voltaria sempre para a página inicial. Uma solução sugerida por
dois intervenientes seria manter a seta sempre presente, no entanto esta
não parece ser uma solução viável visto que poderá causar mais confusão
(figura 64). E por isso foi desenhada uma proposta de redesign com o
intuito de solucionar o problema com um design mais neutro (figura 65).
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Figura 63 - Navegação para retroceder sugerida pelo participante

Figura 64 - Proposta de redesign para tornar a navegação para retroceder mais
intuitiva

O momento da pesquisa por autores também teve constrangimentos
notórios e foi sugerido por quatro participantes a implementação de filtros
relativos aos temas, no entanto provavelmente uma pesquisa livre seria o
suficiente para solucionar a maior parte dos problemas descritos.
Segundo um dos participantes, a tab bar tem pouco contraste com o fundo
da aplicação e uma solução possível é escurecer a sombra.
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A página de perfil, quer pessoal, quer de autor também poderá ser
repensada tendo em conta os elementos que mais convencionalmente
se encontram neste tipo de ecrã, especialmente a introdução de fotos de
perfil (figura 66).

Figura 65 - Duas propostas de solução para páginas de perfil de utilizador (à
esquerda) e de autor (à direita).
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Durante as sessões de avaliação percebeu-se que dois participantes
estavam interessados em rentabilizar o espaço de ecrã com o texto e assim
minimizar o scroll, especialmente em artigos mais compridos. No entanto
o espaço branco é importante, ajuda a criar uma leitura mais agradável
e guiar o olhar do utilizador pelo ecrã. Para além disso, para uma leitura
continua em inglês, cerca de 12 palavras por linha é considerado ótimo
e aumentar este número apenas irá tornar a leitura cansativa (Haslam,
2006). A aplicação é de leitura casual e ligada a temas de lazer e o seu
design deverá focar-se nesses aspetos.
Como já foi referido, surgiram duas opiniões aparentemente contraditórias
sobre os destaques nos artigos. O primeiro é um comportamento comum,
ler os destaques primeiro para perceber se o texto vale a pena. E o segundo
provavelmente deriva do aspeto visual do texto e do ritmo de leitura que
estes momentos criam, tornando-a dinâmica e segundo um participante,
“mais interessante”.
Foi sugerida a integração de um modo noturno e segundo Heydaryan
(2018) isto poderá não ser uma boa ideia para todas as aplicações, no
entanto, se estas estiverem ligadas à leitura, será uma boa ideia deixar
o leitor ajustar algumas opções como a cor do fundo, de forma a tornar
o sistema o mais confortável possível para si e para a situação em que se
encontra (figura 67).
No futuro também será importante explorar a estrutura editorial da
revista, tendo em conta as suas diferentes secções. Como por exemplo a
carta do editor que pode ter duas variáveis, uma mais genérica na página
about (figura 68) e variantes nos diferentes números (ver figura 69).
Também será importante pensar na forma gráfica da estrutura editorial.
Como a da ficha técnica (figura 70), a da página de conteúdos (figura 71), a
da página de contribuidores e das diferentes secções da revista. Esta forma
gráfica pode variar em relação ao design já definido para os artigos, sem,
no entanto, mudar demasiado. Respeitando a coerência, mas ao mesmo
tempo fornecendo o fator surpresa que poderá ser importante para manter
o interesse do utilizador.
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Figura 66 - Proposta de solução para modo noturno e diferentes cores de fundo37
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Cores de fundo fornecidas pela
aplicação da revista Milk e pelo
iBooks.
37

Figura 67 - Proposta de solução para editorial
inserido no ecrã about41
O texto usado é simulado, retirado de: https://esquire.
com/about/a2198/what-is-esquire/
41

Idem. Retirado de: https://
vogue.it/en/news/dailynews/2018/08/30/letterfrom-the-editor-vogue-italiaseptember-2018/
42

Figura 68 - Proposta de solução para editorial inserido na revista42.
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Figura 69 - Proposta de solução para a página de conteudos

Figura 70- Proposta de solução para a página de contribuidores
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Apêndices

Apêndice 1 - Emails enviados pré-entrevistas
Dia 17/12/2018, enviado para Bruno Pacheco:
Boa noite Bruno,
Eu sou a Ana, aluna do mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais
da FBAUP, estou a fazer uma revista digital de moda como projeto de
mestrado e gostaria de entrevistar algumas pessoas que tenham como
hábito ler conteúdo digital.
A ideia é perceber os hábitos de leitura, onde costuma ler e em que
dispositivo, por exemplo o telemóvel ou o tablet.
O Miguel Morais falou-me de ti e eu gostava de saber se terias
disponibilidade para falar comigo.
Esta entrevista não é formal não demoraria mais de meia hora.
Eu sei que o final de Dezembro é uma altura mais chata por causa das festas
e por isso, se te der mais jeito, podemos marcar um café em janeiro.
Obrigada pela disponibilidade, AnaSousa

Dia 01/01/2019, enviado para os serviços administrativos da escola GUDI do
Porto, da Escola de Moda do Porto, da Escola Superior de Design de Barcelos e da
Academia de Design de Calçado de Felgueiras:
Bom dia,
Eu sou aluna do mestrado de Design Gráfico e Projetos Editoriais da
FBAUP e como projeto estou a desenvolver uma revista online sobre
calçado masculino. Gostaria, por isso, de saber se seria possível entrevistar
alguns dos professores e alunos dos cursos de design de moda e calçado,
particularmente sobre os seus hábitos de leitura online. Perceber se o
fazem e o que os faz procurar conteúdo sobre moda e calçado, que tipo de
informação procuram, se realmente chegam a encontrar essa informação
de uma forma rápida e intuitiva e onde o fazem.
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Por isso, se fosse possível entrar em contacto com alguém da casa, ficaria
muito agradecida.
Atenciosamente,

Dia 19/01/2019, enviado para os professores da escola de moda GUDI do Porto:
Bom dia professor(a),
Sou aluna do mestrado de Design Gráfico e Projetos Editoriais da Faculdade
de Belas Artes da Universidade do Porto e estou a enviar email no
seguimento da conversa com a D.ª Ana Vieira dos serviços administrativos
da Escola de Moda GUDI que, com a sua autorização, me deu o seu
contacto.
Como projeto de mestrado estou a fazer uma revista digital interativa de
moda masculina e por isso gostaria de marcar uma conversa com o(a)
professor(a) para saber se lê artigos online, perceber os seus hábitos de
leitura relacionados á moda, o que procura numa revista, se o professor(a)
não se importar, gostaria também de ver o dispositivo (telemóvel, tablet...)
que costuma utilizar e as aplicações onde costuma ler.
Esta conversa será breve e informal (cerca de meia hora) e eu, com todo o
gosto, poderei dirigir-me á Escola de Moda GUDI, no horário que mais for
conveniente para a professora.
Muito obrigada pela ajuda e disponibilidade, Ana Sousa

Dia 15/01/2019, enviado para dois professores dos cursos de design de moda da
Universidade do Minho:
Bom dia,
Eu sou aluna do mestrado de Design Gráfico e Projetos Editoriais da FBAUP
e como projeto estou a desenvolver uma revista online sobre calçado
masculino.
Estou por isso a contactar para saber se seria possível entrevistar
alguns dos professores e(ou) alunos dos cursos de design de moda,
particularmente sobre os seus hábitos de leitura online. Perceber se o
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fazem e o que os faz procurar conteúdo sobre moda e calçado, que tipo de
informação procuram, se realmente chegam a encontrar essa informação
de uma forma rápida e intuitiva e onde o fazem.
Por isso, se fosse possível entrar em contacto com alguém da casa, ficaria
muito agradecida.
Atenciosamente, Ana Sousa

Dia 28/01/2019, enviado para várias empresas de design de calçado:
Bom dia,
Sou aluna do mestrado de Design Gráfico e Projetos Editoriais da Faculdade
de Belas Artes da Universidade do Porto e como projeto de mestrado estou
a fazer uma revista digital interativa de moda e calçado masculino e por
isso gostaria de saber se seria possível marcar uma conversa com alguns
colaboradores da empresa sobre o tema.
Esta conversa será breve e informal e o propósito seria perceber se leem
artigos online, perceber os hábitos de leitura relacionados á moda, o que
procuram numa revista, que dispositivos (telemóvel, tablet...) costumam
utilizar e as aplicações onde costuma ler.
Aguardo resposta,
Cumprimentos, AnaSousa

Dia 06/02/2019, reencaminhado pelo professor Hélder da Universidade do Minho
para os seus alunos dos dois mestrados da área do design de moda:
Bom dia,
Eu sou aluna do mestrado de Design Gráfico e Projetos Editoriais da FBAUP
e como projeto estou a desenvolver uma revista online sobre calçado
masculino.
Estou por isso a contactar para saber se seria possível entrevistar alguns
alunos dos cursos de mestrado em design de moda, particularmente
sobre os seus hábitos de leitura online. Perceber se o fazem e o que os
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faz procurar conteúdo sobre moda e calçado, que tipo de informação
procuram, se realmente chegam a encontrar essa informação de uma
forma rápida e intuitiva e onde o fazem.
Gostaria também de ver, se possível, em que dispositivos mais leem e que
tipo de revistas ou artigos leem nesses dispositivos.
Esta será uma entrevista curta, com cerca de 20 minutos e eu deslocarme-ei á universidade do Minho no dia e horário que vos for mais favorável.
Se não se importarem, enviem-me um email para anasousa.oliveira129@
gmail.com para combinar com mais detalhe a conversa.
Obrigada,
Ana Sousa
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Apêndice 2 - Guião das entrevistas exploratórias

1- Quantas revistas (ou jornais, artigos etc.) online leu esta semana?
onde e quando?
2- Quando lê online, onde o faz? (pc, tablet, telemovel…) e porquê?
3- Que aplicação usa para ler online?
4- Mostrar o último artigo (observar)
5- Porque usas essa aplicação? (o que vai procurar)
6- E como é que lês essas revistas? é de uma forma linear, do início ao fim?
7- Quando procura uma revista para ler, qual é o processo? ou o
que procura?
8- Quais lhe parecem ser as vantagens dessa aplicação que usa para ler?
9- Quais as desvantagens?
10- Noutros contextos o que gosta? (noutros contextos, outros aplicações)
11- Quais são as vantagens dessa aplicação?
12- Quais são as desvantagens?
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Apêndice 3 - Entrevistas
Entrevista 1
16 Janeiro 2019 / Café
iPad e telemóvel
35 anos, gestor
Ana: Lês revistas online? E que tipo de revistas lês?
E1: Sim, o grosso dos artigos que eu leio, quer jornais, quer revistas é
maioritariamente noticioso. O Expresso, o Publico, o JN. Já tive no tablet
uma aplicação, ou melhor, no tablet tinha uma aplicação que é o iBooks
da Apple, onde li um livro do Saramago, mas depois acabei por abortar. A
questão do papel é de marcar. Há frases que tu gostas e queres sublinhar
para um dia mais tarde usares ao marcar a folha. Acabo por ter só, quer
no iPad ou no telemóvel, aplicações só de jornais e da revista do Expresso,
acho que são as que tenho.
Ana: Por semana quantas revistas ou jornais lês online? E em que
circunstancias? Por exemplo, se lês de manhã ao pequeno almoço...
E1: De grosso modo faço isso ao pequeno almoço enquanto que estou a
tomar o pequeno almoço, estou a passar uma vista de olhos nas notícias,
principalmente no JN que é onde tem as manchetes mais vistosas e não
desenvolve tanto. Se quiseres ter acesso á noticia em profundidade clicas,
ali vejo só as manchetes.
Ana: Sim.
E1: Depois acabo por ver à hora de almoço o Publico e o JN para ver as notícias
que desenvolveram na parte da manhã. E o Expresso, o Expresso Diário ao
final do dia, a partir das seis tens os principais assuntos do dia, nacionais e
internacionais e onde leio em maior profundidade. Ao sábado ao comprar
o Expresso sai-te um código na revista com o qual tens acesso ao Expresso
Diário e é basicamente o jornal diário que eu vejo, é o Expresso Diário no
tablet.
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Ana: Exato, quando lês online é no tablet então?
E1: Sim, de grosso modo é, pela dimensão. O telemóvel uso muito
pontualmente, é mais ao pequeno almoço.
Ana: Exato, para ser mais rápido, não é?
E1: Sim, sim, sim. O tablet é mesmo por uma questão de comodidade pela
dimensão do... pelas polegadas do ecrã.
Ana: Que aplicações é que costumas usar?
E1: Uso a aplicação especifica, quer do JN, quer do Publico, quer do Expresso.
Ana: E, não sei, se tu me pudesses mostrar, lá está, algum artigo em específico
que tenhas lido recentemente, que até possa ser interessante, para eu ver
mais ou menos o que costumas ler.
E1: Li ontem o beto do acordo do Brexit da Theresa May. Agora encontrar... Já
só cá estão as coisas de hoje... Esta ainda é de hoje...
Ana: E estás á procura na aplicação do Expresso?
E1: Sim... Depois fazes o login através do código ou se tiveres assinatura, eu
não faço assinatura. Ou compro, ou o meu pai compra e acabo usufruir...
Há semanas em que eu não compro e o meu pai não compra e por isso vou
ao shopping e vejo o código de ativação. Só quando há algum artigo ou
oferta de algum livro muito interessante, ai compro. Ou quando compro
um e está a iniciar alguma coleção que eu quero fazer, depois acabo por
comprar de forma seguida.
(Continua a procurar pelo artigo e nota-se que têm alguma dificuldade
em encontra-lo, talvez por desconhecer algumas das ferramentas
que são facilitadas pela aplicação, como por exemplo a ferramenta de
pesquisa. Pelo que fez scroll no feed da aplicação, que está organizado
por ordem cronológica, até encontrar o artigo que pretendia mostrar)
Ana: É sempre um bocadinho difícil procurar?
E1: Sim
E2: (um amigo do participante que se encontrava no mesmo local): Não
costumas guardar? Por exemplo, eu, quando vejo alguma coisa que me
interesse... Para gravar a notícia?
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E1: Não, eu as notícias raramente...
E2: Faço isso muitas vezes... No...
E1: Screenshot?
E2: Não, mesmo no “face” (abre a aplicação do Facebook no telemóvel e
mostra os posts guardados), lançam os ciclos. Quando me interessa gravo
no “face”, tem lá uma opção de gravar.
E1: Não, nunca fiz isso. Também já tive a aplicação da Visão, mas acabei por
apagar porque bloqueava muitas vezes. Há cinco semanas que eu não vou
ao Facebook.
E2: Mas é bom, dá para guardar as notícias todas. Tenho aqui coisas de há três
ou quatro anos.
E1: Olha, portanto, está aqui... Ora, é este aqui (abre a noticia pretendida na
aplicação). O veto para o acordo da Theresa May com a União Europeia
para a saída do Reino Unido da União Europeia. Este foi o que eu li ontem.
Ana: Sim
E1: Ao final do dia
Ana: E normalmente qual é que é, lá está, já e explicaste, normalmente estás de
manhã ao pequeno almoço e depois vês o que te interessa...
E1: De manha leio os títulos, durante o almoço já tenho um pouco mais de
tempo leio uma ou outra coisa, mas aí faço uma ponte entre o JN e o
Publico e ao final do dia, como tenho acesso á revista do Expresso opto por
ler. E também são artigos mais desenvolvidos.
Ana: E já lês com mais profundidade.
E1: Sim, sim, dês de logo pela credibilidade também que o Expresso tem sobre
os outros jornais.
Ana: E outras aplicações que tu utilizes, tens mais alguma aplicação que utilizes,
que possa até nem ser exatamente relacionada com a leitura e porquê que
utilizas essa aplicação. Por exemplo, a tua aplicação favorita no telemóvel
ou no tablet e porquê.
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E1: Também relacionadas com artigos e leitura?
Ana: Não precisa de ser totalmente relacionada.
E1: A Apple tinha uma aplicação que era exclusiva da Apple, que era o iKiosk,
onde tinhas uma data de revistas, quer gratuitas, quer pagas através de
assinatura. Essa foi durante algum tempo uma das que mais usei. Gosto
de me manter atualizado e saber tudo o que aconteceu no país. Gosto
de me sentar á mesa e saber quando abordam um assunto, não ser um
mero ouvinte e dar uma opinião e saber fundamenta-la. Essa foi durante
muito tempo uma aplicação que eu usei, mas por questões de espaço...
Não sei se fui eu que a apaguei ou se na versão mais recente do IOS ela foi
completamente eliminada. A aplicação que eu acho que mais uso é o email
o WhatsApp o JN e o Expresso, o JN nem tanto. Acho que o JN, dez ou
quinze minutos ao pequeno almoço porque não vês grandes títulos, depois
se tiveres interesse acabas por ler mesmo.
Ana: Sim, sim. E relacionado, por exemplo á moda e ao calçado, não existe
assim nada que tu gostes de usar?
E1: Sim, já tive durante algum tempo a aplicação do Showroomprive,
mas depois, devido a uma ou outra compra que não foi cem porcento
satisfatória, acabei por deixar de comprar e eliminei a aplicação. (virouse para o amigo que se encontrava connosco) Um edredão que comprei e
eles mandaram-me foi a capa do edredão e eu reclamei e eles creditaramme o valor em vale, acho que te tinha contado quando tu disseste que
tinhas comprado as cadeiras. Cheguei a comprar alguns artigos, depois
tive uma situação que foi esta que descrevi agora, comprei um edredão e
mandaram-me a capa...
Ana: E descredibilizou...
E1: E acabei por nunca mais comprar nada por eles. A minha mãe compra
e usa a aplicação, eu deixei de usar e eliminei a aplicação. Uma vez li
um artigo mas eles até têm uma aplicação que é a PurpleWeb, que é de
artigos sobre tecnologia em que dizia que se nós temos uma aplicação que
basta que passe duas semanas ou três semanas em que não a uses, é uma
aplicação que está a ocupar espaço que não é rentabilizado. E aconteceume isso, e acontece-me isso com muita frequência.
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Ana: Sim. Quando procuras alguma coisa para ler ou alguma aplicação para tu
teres, qual é mais ou menos o processo? É mesmo esse da credibilidade?
E1: Quando quero ler alguma coisa, muitas das vezes nem vou à aplicação
do Expresso ou do JN, frisando isso, como conversamos anteriormente.
Regra geral acabo por ir ao Google e depois se quiser fazer alguma ligação
á fonte ou para filtrar acaba por ser mesmo o motor de busca principal.
Se eu quero ver alguma coisa ou na altura, quando usava o site do
Showroomprive, ia essencialmente com um objetivo muito concreto, mas
depois a oferta é tanta, que acabas por te perder. Era basicamente isso.
Ana: E esse foi o único site de compras online que tu utilizaste?
E1: Já usei o site da Adidas, também correu super bem, tive só aquela questão
dos tamanhos, mas vais a uma loja física, provas e depois já sabes em
concreto também qual é o tamanho que... Assim foi, já comprei no
site da Worten, correu, quer no da Adidas, quer no da Worten, tudo
impecavelmente bem. Mas aí foi diretamente no site, não foi na aplicação,
ainda que a primeira pesquisa, no caso da Worten, tenha sido através
da aplicação que funciona muito bem, mesmo para dar seguimento á
encomenda. Uso muitas vezes o Booking, o Airbnb também funciona
muito bem, a Uber.
Ana: E o que é que tu achas que são as maiores vantagens desses sites e
aplicações? Para ti enquanto consumidor
E1: No caso da Uber é o facto de não haver transação monetária o que é muito
transparente na relação de cliente e comerciante. Depois, se tiveres algum
problema, não tens que entrar em confronto direto com, no caso da Uber,
com o motorista.
Ana: Claro
E1: E tive uma situação recente em que já tinha feito uma estimativa de custos
da viagem da Uber que ia ficar em cinquenta e tal euros e... Cheguei a um
hotel, estava a a fazer o check-in e não tinha fechado a aplicação da Uber
e apercebi-me que o motorista da Uber estava a fazer o regresso á cidade
com a minha conta aberta, ou seja, não fez, não concluiu o serviço e eu
cancelei imediatamente a viagem, reportei, através do apoio ao cliente da
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aplicação e ficou imediatamente resolvido. Eles creditaram-me apenas
a estimativa de custos, não o excedente que envolveu, porque ele depois
andou um quarteirão secundário junto ao hotel e deram-me um vale de
cinquenta porcento para eu usufruir durante um período de tempo e não
tive qualquer tipo de chatice.
Ana: Dirias então que essa relação do cliente, do consumidor com a empresa é
muito importante? Essa relação de comunicação
E1: Sim e outro ainda mais recente, que tem duas semanas, agora para a
passagem de ano, fui passar a passagem de ano com os amigos para o Gerês
e a reserva da casa que eu tinha feito era uma reserva imediata, ou seja, é
daquelas casas que não está sujeita a confirmação por parte do anfitrião.
Filtrei, fiz o pagamento, mas o senhor nunca mais me respondia a uma
mensagem, sobre se poderíamos ter um...
Ana: Sim.
E1: Na altura o requisito era ter lareira e lenha e o senhor nunca mais
respondia. Respondeu depois a dizer que a casa não estava disponível e que
não sabia como é que isso tinha sido feito. Como já me tinham debitado na
conta, imediatamente contactei o apoio ao cliente do Airbnb através da
aplicação e foi excelente. Acabei por ir para uma casa mais cara, ao preço
da primeira e ainda nos deram um cupão de quinze porcento para usufruir
de desconto numa próxima. Ou seja, não houve novamente o confronto
direto, há uma entidade que medeia a relação cliente – comerciante e que
resolveu tudo sem qualquer tipo de conflito verbal e depois, quer numa
situação, quer noutra acabei por ganhar, o vale da Uber e o da Airbnb.
Ana: E esse contacto com a empresa foi fácil?
E1: Foi, foi, quer o apoio da Uber, quer o do Airbnb são imediatos e
essencialmente são eficazes.
Ana: Acho que já está quase, gostava também de perceber porquê que procuras
o tipo de artigo que procuras.
E1: Os artigos que eu leio são muitas vezes de política e da área da saúde,
sempre me interessei muito. São dois temas que me interessam e são temas
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que eu encontro em abundância no site do Expresso, porque tem vários
políticos que são autores de artigos semanais ou diários e depois porque
as invenções e investigações mais relevantes na área da saúde também
acabam por estar todas espelhadas no Expresso, no Publico. Falo no
Expresso porque é um jornal de credibilidade que não tem que dar provas
a ninguém, ganhou-as ao longo de quarenta anos, quarenta e um este ano.
Essencialmente, os artigos que eu leio são artigos nacionais na área da
política, da área da ciência e essencialmente na área da saúde.
Ana: Obrigada

Entrevista 2
16 Janeiro 2019 / Café
Telemóvel e computador
29 anos, designer e técnico de calçado
Ana: Lês revistas online?
E2: Não leio, acompanho algumas notícias. National Geographic, acho que é a
única revista. E jornais.
Ana: Eu estou a dizer revistas online, mas também pode ser por exemplo no site,
não precisa de ser totalmente em aplicações.
E2: Quase todas as que acompanho, acompanho quase todas por causa do
“face” porque há sempre as publicações que elas fazem. A National
Geographic é a que eu mais gosto e é a que eu acompanho sempre, mas
mesmo outras que tenho online, as publicações que eles fazem é as que...
Ana: Tu vais vendo a partir dai, os títulos e aquilo que te interessa e escolhes.
E por semana quantas revistas mais ou menos é que tu lês? Revistas ou
artigos.
E2: Sei lá, dez por dia. Eu passo o dia no Facebook, estou sempre a ver noticias
novas. Porque é assim, eu tenho Pinterest, tenho o Facebook, tenho o
Instagram e parecem sempre noticias em ambos. E notificações, por
exemplo, eu estou sempre no computador e aparecem sempre notificações
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especialmente no Pinterest e como ás vezes vejo o Instagram... Seja a
National Geographic, seja a Discovery, seja o que for, eles fazem sempre
aquelas publicações com notícias e com artigos e até com curiosidades e
ás vezes, quando surge o interesse, eu vou e pesquiso. Dez se calhar era o
mínimo durante um dia. Tenho tempo para isso, por acaso.
Ana: Qual é mais ou menos o ambiente? É no computador que costumas ler?
E2: Sim, eu como tenho o meu escritório, basicamente trabalho com o
computador, mas não é o computador a cem porcento. O pessoal que
está ligado ás artes sabe que precisa do computador para o Illustrator, o
Photoshop, para ir buscar alguma coisa de inspiração.
Ana: E depois lá está, dirias que esses artigos que tu lês ás vezes também são
artigos aos quais tu vais buscar inspiração para o teu próprio trabalho?
E2: Sim, especialmente do Pinterest e mesmo do Instagram. No Instagram
acompanho muitos perfiz de “socialites”. E o pessoal ás vezes publica, ou
marcas novas ou modelos novos de sapatos, mesmo de vestuário, mesmo
das grandes grifes e é o que eu acompanho.
Ana: E podes me mostrar algum artigo que tenhas achado interessante e que
tenhas lido recentemente?
E2: Os que eu acho interessante, por exemplo, no Facebook, como eu estava a
dizer á bocado, eu gravo-os sempre. Na opção que diz guardados. Olha, o
último foi um vídeo sobre uma reconstituição de uma fortaleza do Egipto,
comida, noticias de refúgios, turismo... (enumera por ordem os post’s que
tem guardados na aplicação do Facebook)
Ana: E esses artigos que vais lendo, são todos artigos do próprio Facebook ou
são de fora? Não é? De outros sites ou aplicações?
E2: São de fora, por exemplo, este aqui é da Vortex Mag, são de várias revistas
e de vários sites. Este é um deles, o que mais utilizo, como tu sabes é esta
base de dados (abre a aplicação do Pinterest), isto é uma base de dados
espetacular e aqui também gravas tudo, tudo o que me interessa gravo em
álbuns.
Ana: Sim, para tu puderes ir buscar inspiração...
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E2: E o bom é que ao gravar nos álbuns, sempre que acedo aquela imagem,
depois vou ter mais um monte delas associadas aquela e é muito bom.
Ana: Sim, e isso interessa-te. Como é que tu normalmente, quando vais ao
Pinterest fazes essa pesquisa dessas pequenas imagens?
E2: Ou procuro diretamente, ponho uma palavra-chave e procuro
diretamente a palavra e aparecem as imagens ou então ao fazer, como é
que se chama? Ao passar?
Ana: Ao fazer scrolll?
E1: (um amigo do entrevistando que se encontrava presente nesta
entrevista): O scroll down.
E2: Isso, scroll down. Sempre que me aparece alguma imagem que me chame
mais atenção, carrego e tenho logo acesso a uma data de imagens.
Ana: Sim, e então, utilizas muito essas aplicações no contexto de trabalho?
E2: No trabalho é cem porcento, seja o projeto que esteja inserido, seja no
calçado, na moda ou mesmo noutros projetos que me estão a chamar para
eles, o Pinterest é a base de tudo.
Ana: Eu ia te perguntar outras aplicações que tu costumas utilizar, mas já
percebi quais são, quer dizer, podes me mostrar.
E2: Uso também o, aquele que ele estava a falar, o Showroomprive, uso
sempre para compras, mais relacionadas á moda. De aplicações, assim é o
Instagram, o Facebook, o Pinterest e acho que não tenho mais nada.
Ana: E depois, lá está, para tu leres artigos em específico já é no browser?
E2: Sim, sim, até porque, não é que não seja mais fácil nas aplicações das
marcas, mas no browser tu consegues ter acesso a mais informação da
mesma e nem sempre... uma coisa que agora existe muito, que são as “fake
news.” Tu no browser consegues fazer um filtro maior.
Ana: Então utilizas o browser também para verificar se o conteúdo é...
E2: Sim, eu ainda sou um bocado... uso a internet à moda antiga, ainda.
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Ana: E para ti, o que é que tu dizes que poderiam ser as desvantagens das
aplicações? E mesmo as desvantagens que tu encontras no browser á
procura de artigos.
E2: Olha, as desvantagens do browser são as “fake news,” ás vezes noticias
sobre um tema, mas que não têm nada haver e são completamente
descabidas...
E1: E os pop ups que constantemente estão a abrir e a publicidade?
E2: Podes ter filtros para isso.
E1: Mas há sites que, o Publico, por exemplo, para tu teres acesso ás noticias
tens de autorizar os pop ups e estás a ler um artigo e de repente aparece-te
um anúncio da Cofidis...
E2: Acontece muito, odeio isso. Mas mesmo nas aplicações acontece isso.
E1: O segredo está em tu deixares carregar e depois desligares a net e depois
quando estás a fazer o scroll down, não aparece tanto anúncio.
E2: Sim, acontece-me muito ás vezes, estou a ler uma notícia, mas aparece
lá alguma coisa que me está a interessar e eu na hora gravo, copio aquela
palavra e vou pesquisar. E assim, ter que estar a desligar a net, ligar net, é
confuso.
Ana: Para ti também é importante estar sempre online para poderes ir fazer as
tuas próprias pesquisas em relação ao tema.
E2: Sim, vinte e quatro horas. Eu digo vinte e quatro horas, porque aparecem
sempre as notificações (aponta para o telemóvel). Eu quando acordo,
tenho aqui para ai vinte notificações de pop ups news, de noticias que vão
aparecendo e notificações. De manhã, quando estou a tomar o pequeno
almoço demoro uma hora e meia a sair de casa, metade disso é a tomar
o pequeno almoço porque estou a ver as notícias e a ver as notificações
que aparecem. Desvantagens das aplicações. Muitas delas são pesadas,
cracham muito, temos que estar sempre a atualiza-las. Aborrece-me,
embora não tenha que fazer nada porque quando ligo ao wi-fi, elas fazem
as atualizações, mas aborrece-me ter ali a coisa a... fica mais lento e depois
está sempre ali. É isso.
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Ana: Quando tu procuras uma revista para ler qual é que é o processo? Já me
disseste que é esse de, aparece-te no Facebook ou vais procurando.
E2: Sim, ou então, se por exemplo, ás vezes, quando aparece alguma
notificação de uma revista... ás vezes só uma pequena frase. Quando
chego ao escritório, ao computador, vou mesmo á base, ao site da revista e
procuro e leio.
Ana: E já agora, tu lês algumas revistas ou... coisas que estão mais relacionadas
com a moda, não é?
E2: É o meu trabalho.
Ana: E podes me dizer quais são? Que revistas, que...
E2: Eu para te ser sincero, eu apenas, por exemplo, eu não acompanho revistas
em si, eu tenho vários autores, vários estilistas que acompanho o trabalho
deles e as publicações que eles fazem e é só isso.
Ana: Ou seja, para ti é importante a questão da autoria.
E2: Sim, porque não estou sempre ali... como é que te hei de dizer? Eu
como não trabalho para... o que eu faço não é para ser comercial, a cem
porcento. Não é tipo uma Zara ou um grupo Inditex, eu não tenho que
estar sempre em cima das notícias de moda. Convém que esteja, mas ao
mesmo tempo, convém que não esteja. Porque na minha, no meu ramo
não posso entrar em modas. Porque as modas tiram valor e eu trabalho
com o alto mercado de luxo, não posso seguir esses conceitos.
Ana: Então estás atento aos estilistas que tu segues, e segue-los no Facebook?
E2: Não, só no Instagram e Pinterest. Mas principalmente no Instagram.
Ana: Podes me mostrar alguns?
E2: Olha por exemplo (abre a aplicação do Instagram no telemóvel e faz scroll
pelo feed). Isto é uma marca que eu sigo que é a Filling Pieces. Eu adoro
esta marca.
Ana: Sim.
E2: Sigo também esta marca que é de perfumes que é a única fabrica
187

portuguesa que faz perfumes. (Agora clica na opção de pesquisa da
aplicação) Ora, Diogo, Diogo quê? (faz scrool pelas opções que a aplicação
dá para o nome Diogo) Diogo Almeida talvez? (clica no nome e vai ter ao
perfil desse utilizador) Não, está aqui, Diogo Miranda, é este. É um dos
melhores estilistas portugueses.
Acompanho muito o trabalho dele, gosto muito daquilo que ele faz. Gosto
muito de ver o “insta story” dele porque tem imagens de... (clica na
imagem de perfil do estilista para ver as histórias do Instagram) Estas nem
tanto, mas normalmente dos desfiles que ele faz.
Acompanho a Donatella Versace, adoro (volta á página onde se encontra
o motor de busca da aplicação e digita o nome da designer de moda). Ela
também faz muitas publicações da marca, seções fotográficas, desfiles,
coisas que ás vezes não têm nada haver, mas que até são interessantes.
Basicamente são estes dois os que eu mais gosto. Há outros que
acompanho, mas é conforme as publicações que eles fazem. Eu vou vendo e
vai aparecendo.
Ana: Normalmente não vais, tu próprio pesquisar, vai te aparecendo...
E2: Só se tiver com uma branca muito grande e não consiga tirar nada da
cabeça, é aí. Então vou, pesquiso e vejo me posso inspirar em alguma
coisa, mas por norma não. Eles como fazem muito, as marcas que eu
sigo, fazem muitas publicações por dia e então é quase impossível, num
espaço de cinco minutos, não ver uma ou outra publicação de moda. Seja
de, do que quer que seja. (Abre novamente a aplicação no feed e enumera
as publicações que vão aparecendo) Começa a atualizar, olha, joalharia,
também trabalho com joalharia, pessoas feias, coisas históricas, joalharia
outra vez, pessoas...
Ana: No entanto, normalmente acho que no Instagram não dá para partilhar
links, não é?
E2: Não, não dá, mas isso, podes utilizar por exemplo o WhatsApp, o
Messenger (do Facebook)...
Ana: Sim, é só porque...
E2: Mas dá sempre para enviar, podes fazer isto e enviar para a pessoa
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que queres (clica na opção de partilha da aplicação do Instagram e
surgem vários nomes para fazer a partilha de uma publicação pelo chat
disponibilizado pela aplicação). Também dá para gravar, eu faço muitas
vezes isso também gravo e depois tenho aqui os gravados e tenho aqui tudo
o que me interessa. Está aqui. (Abre a aplicação na sua página de perfil e
seleciona no ícone das publicações gravadas).
Ana: Para depois voltares a rever.
E2: Sim, faz sempre jeito, é sempre bom uma pessoa rever algumas coisas,
por exemplo, isto já guardei isto há imenso tempo antraz (seleciona uma
imagem de um par de sapatos femininos), há mais de meio ano e agora
estou a trabalhar com isto e por isso venho aqui muitas vezes ver e tirar
inspiração. É sempre uma boa ferramenta de trabalho.
Ana: Para não ficar perdido. Tu gravas tanto no Facebook, como no Instagram.
E2: E no Pinterest, sim
Ana: Ok, obrigada

Entrevista 3
30 Janeiro 2019 / Café
iPad, telemóvel e computador
25 anos, estudante do mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais
Ana: Quantas revistas ou jornais leu esta semana e onde? Por exemplo, em que
aplicação é que tu leste e em que lugar? Por exemplo, em casa, de manhã...
E3: As aplicações ou em browser? Eu de manhã costumo ler em browser no
meu telemóvel. Ao acordar tenho esse hábito de acordar e ir logo ver as
notícias que muitas vezes acabam por ser as redes sociais a informar que
aconteceu alguma coisa e então prontifico-me logo em ir procurar mais
qualquer coisa sobre isso. Sobre os temas que estão a estourar nas redes
sociais, digamos assim. Já não me lembro muito bem da tua pergunta,
como é que começou.
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Ana: Sim, que dispositivos por exemplo é que tu costumas usar e em que
contexto é que tu os costumas utilizar.
E3: Ok, depende muito de onde eu estou. Eu quando estou no porto costumo
usar mais o meu telemóvel de manhã, quando acordo e normalmente
quando chego a casa, ou se ficar em casa a trabalhar acabo por fazer uma
pesquisa mais aprofundada sobre os temas no computador. Ou seja,
acho que é mais fácil para mim ler no computador assim, algum texto
mais longo do que, do que no telemóvel. Normalmente só leio noticias,
manchetes e ect., etc. E muitas vezes fico-me até só pelo leed das notícias.
Pelo início dos artigos. Leio o abstract.
Ana: Sim.
E3: Acho que respondi á tua primeira pergunta. Há, esqueci-me de dizer
também que eu, normalmente quando vou a casa, quando vou a casa,
ou seja, eu sou de Chaves, estudo no porto e quando vou a Chaves,
normalmente aproveito e uso o tablet da minha mãe. A minha mãe tem
a aplicação do publico e então aproveito e vou lá dar assim uma olhadela
aos artigos, que tenho acesso a artigos longos e não aqueles artigos que são
disponibilizados gratuitamente no browser.
Ana: Sim, sim. Ou seja, utilizas mais o tablet para coisas mais especificas ou...
E3: Sim, acabo por usar para uma leitura mais longa. Ou seja, acabo por ser
mesmo. Uso como se fosse um computador. Ao contrário do telemóvel que
uso para uma leitura assim mais breve, mais rápida.
Ana: E nós, tu estás no mesmo mestrado que eu.
E3: Eu sei, eu sei.
Ana: Tu sabes... Em princípio também lês livros e assim. (online)
E3: Sim, bastante. Estou a fazer a minha tese...
Ana: E lês mais no...
E3: PDF. Sempre que leio PDF’s acabo por ler em computador porque cansa
bastante estar a ler um PDF no telemóvel.
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Ana: Pois, sim.
E3: E então. Sim.
Ana: E para ti quais é que são as vantagens e as desvantagens de ler, por exemplo
esses livros no computador?
E3: As vantagens de ler o livro no computador é que é muito mais fácil. Por
exemplo, ter uma vista mais agradável. Ou seja, conseguir ler de uma
forma mais agradável, mesmo fazer o scroll. Não sei, parece-me mais
confortável de fazer sem estar a meter os dedos no ecrã e a passar. Acho
mais interessante não ter que me apoderar do ecrã para conseguir ver.
Acho que é um pouco mais, não sei. Analógico? Não sei.
Ana: Sim. E desvantagens para ti?
E3: Desvantagens... Se bem que, as desvantagens que eu sinto, por exemplo,
quando... quando uso o telemóvel é... acaba por ser também um
pouco ligado ao facto de ter um problema de saúde que me influencia a
sensibilidade que eu tenho á luz. Se bem que essa sensibilidade também
está presente quer no computador, quer no telemóvel. O que eu
normalmente faço quando estou a ler é que uso o night shift que faz com
que as luzes azuis sejam suprimidas, ou não tenham tanta intensidade o
que torna a leitura muito mais, muito mais confortável.
Ana: Agradável, sim.
E3: É muito mais agradável ler com as luzes um pouco mais quentes. E sim,
porque quando tenho a luminosidade muito alta, cansa-me bastante estar
a ler um artigo longo.
Ana: Sim. Isto já perguntei... onde é que tu lês, onde é que o fazes, é no
telemóvel, no computador e tablet. No tablet lês coisas mais especificas...
E que aplicações é que tu costumas utilizar para ler online? Para alem do
browser que já disseste.
E3: As aplicações para ler online... Como te tinha dito á pouco, quando vou
a casa costumo, costumo usar a aplicação do Publico e também instalei
recentemente o Issue, que é uma aplicação, também existe o browser
que é onde eu vou ver algumas, algumas revistas que não são sequer
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comercializadas. Que é muito interessante porque acho que tem uma
liberdade nos leyouts e na, quer nos conteúdos, quer no próprio design
que é difícil encontrar na maior parte das revistas que são vendidas nos
quiosques.
Ana: Pois.
E3: E... (o entrevistando recebeu uma chamada e foi atende-la e essa parte da
conversa não será transcrita por não fazer parte da entrevista)
Ana: Estavas a dizer, utilizas também a aplicação da Issue?
E3: Sim, da Issue. Há uma revista também que eu acho interessante que se
chama Crack onde existem diversas entrevistas a artistas que muitas vezes
não aparecem na maior parte das revistas que são comercializadas.
Ana: Sim.
E3: Em especial porque são artistas que tem um estilo mais alternativo e então
acho interessante.
Ana: Sim. E como é que... Qual é que é a tua... Qual é que é o processo, quando
tu estás a querer procurar esse tipo de revistas e esses artigos? Qual é que é
o teu processo de procura?
E3: O meu processo de procura?
Ana: Sim.
E3: Depende muito, mas quando é um tema recente normalmente venho das
redes sociais onde os assuntos estão a ser falados e vou aprofundar o meu
conhecimento acerca do que está a ser falado porque muitas vezes certos
assuntos são falados e são como se já toda a gente soubesse do passado. De
um evento qualquer, de qualquer coisa que aconteceu, duma celebridade
qualquer e muitas vezes não, não temos a bagagem cultural para suficiente
então costumo ir logo procurar para me familiarizar com o que está a ser
falado.
Ana: Com o assunto...
E3: Porque não gosto muito de ser hipócrita e de fingir: há sim, eu conheço,
realmente. E então vou logo procurar, mas depende muito. Muitas vezes
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apenas estou em casa e me lembro de, ok, vou procurar assim, uma coisa
mais alternativa ou não sei o quê. E então, depois vou, vou ao Issue,
que tem lá muito, muitos, muitas revistas assim mais alternativas e vou
procurar. Tenho, normalmente, sempre uma entrevista com um artista
que eu admiro, portanto. É sempre interessante.
Ana: Sim.
E3: Se bem que também tem muita publicidade. Normalmente a festivais de
música.
Ana: Ah, sim.
E3: Mas não me importo. É aquela publicidade que não me importo.
Ana: És o público-alvo.
E3: É.
Ana: E essas revistas na Issue são em PDF’s de revistas, não é?
E3: Sim, sim.
Ana: Não são revistas interativas?
E3: Não, não, não. São revistas como se fosse PDF. Têm aquele efeito, como se
tivesses a folhear o livro e, o livro... a revista. Mas sim, não é interativo.
Se bem que podes fazer zoom e etc., etc. (entretanto abriu a aplicação da
Issuu no telemóvel e abriu uma das revistas que tinha guardado na página
dos downloads para mostrar esta função na aplicação).
Ana: Sim.
E3: Mas acaba por ser como um PDF, só que online.
Ana: Já te perguntei que aplicações é que tu utilizas para ler não já?
E3: Sim. O Issuu e o Publico.
Ana: E podes-me mostrar algum artigo que tenhas lido recentemente, ou algum
artigo que tenhas gostado e não te importes de me mostrar.
E3: No meu telemóvel ou uso o teu computador?
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Ana: Tanto faz, podes usar...
E3: Ok, pode ser? (aponta para o portátil)
Ana: Sim.
(Abre o browser e pesquisa “publico online” no browser. Abre o site do
Publico dentro do site faz uma pesquisa sobre o assunto que tinha lido)
E3: Ok... deixa-me escrever aí... tive a ler á uns dias... à uns dias... à uns dias
não. Tive a ler á cerca de três dias.
Ana: Muito específico. Então estás a pesquisar no browser...
E3: Sim.
Ana: O nome da publicação...
E3: Sim, muitas vezes acabo por ler artigos... (encontra o artigo que pretendia)
Tive a ler este, por exemplo, da, sobre uma exposição que ia haver em
Serralves.
Ana: Que é no Publico...
E3: Sim, sim.
Ana: E tu costumas utilizar muito...
E3: Eu uso o Publico por um rasão muito simples. Porque eu acho que,
de todos os jornais online, ou de todos os jornais em geral, é o menos
sensacionalista. Para não falar que eu tive... um dos criadores deste jornal
foi meu professor e então, ele dez de sempre me incutiu a leitura deste
jornal e então, dês de então, por exemplo, acho que, por exemplo, o JN e o
CN são completamente deploráveis na forma como tentam vender a notícia
e dramatizar. Portanto prefiro o Publico.
Ana: E na tua opinião essas são vantagens do Publico.
E3: Sim, sim, sim. Que acabam por ser mais em termos de conteúdo.
Ana: Sim.
E3: Em termos de... em termos da forma como funciona, acho que é
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interessante. Uma pessoa pode. Acabam por ser um pouco semelhantes uns
aos outros.
(ainda no browser, seleciona o separador da cultura onde estão
organizados por ordem cronológica os últimos artigos relacionados ao
tema e clica novamente a ferramenta de busca)
Ana: Sim, estás-me a mostrar...
E3: Procurar os artigos...
Ana: Exato, pode-se procurar...
E3: Nisso acabam por partilhar todos a mesma facilidade de procurar artigos...
Ana: Como é que tu lês essas... ah, exato. E esses artigos, como é que tu os lês? Se
é de forma mais linear, se os lês completamente, se...
E3: Eu acho que quando é no computador, quando é no computador eu acho
que invisto um pouco mais no: vamos ver se isto é de qualidade e não sei o
quê. É mais fácil de ler. Quando é no, no telemóvel, acho que sou um pouco
mais seletivo.
Ana: Sim
E3: Se o início não me interessar, se, por exemplo, o leed da, da notícia não me
interessar muito, fico-me por ali, mas acho que sim. No computador acabo
por tentar explorar um bocadinho mais, tentar dar uma chance...
Ana: sim, e no tablet? Á bocado disseste que lias...
E3: No tablet acaba por ser a mesma logica do computador. Sim.
Ana: Ok. Já lês com mais profundidade?
E3: Sim, eu acho que a logica do telemóvel é assim um pouco o imediato. Ou
seja, ser assim uma coisa muito fugaz.
Ana: Mais rápido.
E3: Assim uma leitura assim muito por alto.
Ana: Sim. E em relação a outras aplicações? Que aplicações é... Que outras
aplicações é que tu utilizas?
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E3: Olha, posso ver aqui? No meu telemóvel?
Ana: Sim.
E3: Aplicações que eu tenha... Uso o Instagram, uso o Facebook, o WhatsApp
e depois todas as outras aplicações que eu tenho são de fotografia. Edição
fotográfica, de captação fotográfica e aquelas que o iPhone me impinge. Eu
só tenho que ter aqui aplicações que eu não preciso delas para nada.
Ana: Claro.
E3: Saúde...
Ana: Mas é mais as aplicações que tu utilizas mais, não é?
E3: Sim, acaba por ser o Instagram e, lá está. Também tenho aqui o da Issuu
(aponta para o ecrã), está aqui. O do publico tenho no telemóvel da... No
telemóvel, no tablet da minha mãe.
Ana: E quais é que tu dirias que são, por exemplo do Instagram. As vantagens
dessa aplicação, na tua opinião.
E3: As vantagens do Instagram... realmente. A partilha, acho que, por
exemplo o que está, o que está a perder o Facebook é que tem muitas coisas
que não... que já não importam... ninguém... tem muitas fake news. A
parte interessante do Instagram é que nós, de certo modo não temos que
lidar com tanta publicidade enganosa como no Facebook.
Ana: Sim
E3: Porque são as pessoas que acabam por patrocinar as suas próprias noticias.
Por exemplo: vamos receber publicidade que acaba por ser sempre muito
mais direcionada a nós, aos nossos gostos, mas eu acho que, por exemplo,
em termos de publicidade é um pouco mais bem organizado e... e lá está, a
ligação entre o chat e a, e a publicação de fotografia é interessante.
Ana: Sim, então utilizas mais o Instagram...
E3: Sim, sem dúvida.
Ana: Para a publicação, para seguir pessoas, para falares com amigos, não é?
196

E3: Eu acho que o Facebook acaba por ser a parte formal da interação.
Ana: Sim.
E3: E a parte mais informal, mais relaxada, acho que acaba por ser atribuída
ao Instagram. É por isso que, por exemplo, sou capaz de ter professores no
Facebook, mas não sei se...
Ana: No Instagram já não.
E3: Ter professores no Instagram... Acho que publico coisas um pouco mais
intimas do que publico no Facebook. E também tem, também tem aquela
parte da... Publicar stories, também é muito interessante. Ter a... vinte e
quatro horas depois já não está lá.
Ana: Tem tempo de validade.
E3: Ter que criar uma relação, uma relação de, pronto... interatividade. Ah
pode passar.
Ana: Essa relação de interatividade... E quais é que para ti são as desvantagens
dessas aplicações que tu utilizas. Se achas que existe alguma desvantagem.
E3: Eu acho que... isto não é, nem é tanto das aplicações, mas acho que é, é
mais relacionado com o facto de nos distraírem bastante. Estamos sempre a
receber notificações. Muitas vezes apenas quero mexer no telemóvel para,
para tentar, sei lá... mandar uma mensagem a uma pessoa em específico
e sou bombardeado com notificações e “veja isto agora e temos esta nova
coisa” e não sei o quê. Se bem que também podemos desativar, mas depois
também perdemos aquela, aquela facilidade de ter acesso a alguém que
precisa de nos dizer alguma coisa urgentemente e então acaba por ser
assim uma faca de dois...
Ana: Dois cumes. Mas isso é mais no telemóvel, essa quantidade de notificações
maior, se calhar no tablet não te acontece tanto... Até porque o tablet não é
teu, não é?
E3: Não, eu só uso mesmo o tablet para, para isso... para ver os artigos. O
tablet é da minha mãe. Eu não tenho tablet.
Ana: Sim.
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E3: É a minha mãe.
Ana: Ok. Obrigada.
E3: De nada.

Entrevista 4
30 Janeiro 2019 / Escola de Moda Gudi
Essencialmente o computador
Entre 35 e 40 anos, professora coordenadora do curso de Design de Moda
Ana: A primeira pergunta era essa, se lia revistas digitais e se não lê, porquê.
Quais é que, para a professora são as desvantagens, quais são as vantagens.
E4: É assim, considerando uma leitura regular, vou-me focar numa leitura
regular. Não leio porque não gosto do suporte digital. Acho pouco pessoal.
Eu gosto muito do papel ainda, confesso. Mas sigo online algumas revistas,
lifestyle... Gosto disso, pronto. Mas de resto, a nível de leitura não.
Ana: E quais é que, para a professora, são as vantagens do papel?
E4: Eu posso guardar, arquivar o documento e em qualquer momento eu
consulto. Posso, como é que eu ei-de dizer? Por post it’s, posso trabalhar o
documento de uma outra forma, a revista, digamos assim. O livro de outra
forma. Pronto. Porque eu também não leio livros digitais. É engraçado,
raramente. Pronto.
Ana: E por acaso é uma coisa muito comum as pessoas com quem estou a falar.
Se leem é mais por exemplo jornais...
E4: Sim, eu posso ler noticias, assim coisas, assim coisas muito rápidas, não
uma coisa... Porque para mim uma revista e na área em que eu trabalho,
obviamente no design e transversalmente, artes plásticas... Para mim uma
revista é um documento quase livro. Não é uma revista muito efémera,
na minha vida não. Há uma aquisição, porque elas até são, algumas são
dispendiosas e então há uma aquisição, mas há uma aquisição consciente
e há uma, de certa forma uma análise mais prolongada, uma leitura mais
prolongada digamos assim. Não é uma coisa muito volátil.
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Ana: E então, esses. Os artigos que a professora lê online, que até podem não
estar relacionados com a revista, mas, alguns sim, outros com jornais.
Costuma ler em que dispositivo? No telemóvel, no computador, no tablet?
E4: É mais no computador, acho que o telemóvel é muito pequenino para mim.
Ana: Sim.
E4: O telemóvel para mim é quase, quase, fazer chamadas e mandar
mensagens.
Ana: Sim, e onde é que costuma ler no computador, por exemplo, em casa?
E4: Em casa porque tenho internet, a escola não é um bom sítio porque eu
quase não consigo estar no computador, pronto.
Ana: Pois.
E4: Mais por aí, mas é mais em casa, gosto de estar em casa. Ou então num
sítio onde possa ir beber um café, imagina e assim uma livraria-café e eu
possa estar...
Ana: Mais descontraída.
E4: Sim, num ambiente mais descontraído, pronto.
Ana: E que aplicações, provavelmente se usa mais o computador é mais o
browser, não é?
E4: É, é
Ana: E aonde, por exemplo, que sites é que costuma utilizar?
E4: Quando é notícias. É assim, por exemplo, ás vezes vou muito ao site da
Vogue. Quando a gente está associada á moda. Gosto de ir ao site da vogue.
De revistas mais comerciais digamos assim, de moda pronto.
Ver, ás vezes algumas notícias, alguns artigos mais rápidos, pronto. Isso
é, é mais nesse sentido. Quando, por exemplo, ás vezes eu faço pesquisas,
pronto, uso muito alguma... Quando eu quero fazer uma pesquisa sobre
determinada temática meto no Google obviamente e depois aquilo levame a um conjunto de referências e eu vou iniciando a minha pesquisa. E
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ás vezes associo também muito, gosto muito de ir a sítios, por exemplo,
a determinados sítios que estão associados a alguns canais de televisão.
Imagina, eu sigo um programa que passa na RTP2 e quando não o consigo
ver e não consigo já andar para traz com a televisão eu vou á RTP play e
vou ver os meus programas, vou ver programas que me interessam, por
exemplo, mas isso já são programas de televisão.
Ana: Sim, sim.
E4: Pronto, mas depois que isso gera outra pesquisa...
Ana: Claro.
E4: Isso são caminhos sempre.
Ana: Que aplicações usa já está... E se, não sei se a professora pode mostrar-me
algum artigo que tenha lido recentemente. Se se lembrar assim de alguma
coisa e me poder mostrar.
E4: Não sei... é assim, olha, o que é que eu tive aqui ultimamente... deixa-me
ver, não sei... estava só aqui a ver... O que é que eu fiz hoje, por exemplo...
Eu sei que, não foi nada de especial porque vinha no comboio e...
(abriu o browzer do portátil e fez scroll pelos sites guardados) Há! Sei lá,
olhe, um exemplo, uma coisa tão tola, tão tola... tão simples como... Eu
ando á procura de uma matéria prima especifica para uma coisa, porque
eu fui mãe há pouco tempo. Imagine, eu ando á procura daquela matéria
prima e então, eu ando em sites associados aquela matéria, com produtos
daquela matéria prima e ando a tentar arranjar empresas que me forneçam
aquela matéria prima. Pronto, percebe o meu raciocino?
Ana: Sim, sim.
E4: Pronto. No sentido, mas isso é... coisas da maternidade que é tipo,
imagina, “carregados de amor” que é um site onde tem uma slingoteca...
sei lá, posso mostrar, até estava aqui a abrir os meus... Porque eu como
tenho o Safari ainda consigo. Imagine, quando eu venho aqui pesquisar.
Isto foi a última pesquisa que é, tem haver com o material, vou ver as
especificidades do material e vou tentar perceber onde é que eu posso
arranjar este material para poder ajudar o meu... isto já tem haver com
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outras questões. Pronto, basicamente é isso, uso a minha internet para
fazer essa pesquisa.
Ana: Eu reparei, não sei se é usual ou não, que a professora utilizou aí os
marcadores guardados.
E4: É, tenho aqui, por exemplo, eu tenho marcadores, não é? O safari tem
essa vantagem, não é? Que tem os meus marcadores e pronto, depois vou
guardando, sempre que descubro alguma coisa...
Ana: Assim até é mais fácil para voltar a traz.
E4: É muito mais fácil para mim, porque eu vou pesquisando aqui, vou
guardando aquilo que me interessa, não é? Vou separando tipo arquitetura,
artes plásticas, design, design gráfico, design de produto e depois tenho
mais, mas estes mais ás vezes não consigo ter acesso, tipo food, living, lifestyle, pronto. E o meu, o meu ás vezes é mais pessoal no sentido, coisinhas
que ás vezes eu gosto, mas também é transversal ao lado profissional.
Ana: E que depois podem não encaixar exatamente aí na...
E4: Sim, mas basicamente é isso, são coisas que ás vezes... eu criei aqui este
separador e vou procurando, mas como já não consigo ter aqui mais depois
tenho que ter aqui, está a ver?
Ana: Sim.
E4: Baby que é o meu... Coisas que têm haver com a roupa dele e etc. coisas
associadas e vou guardando. Coisas da maternidade, pronto. Mas gosto
muito desta organização, pronto.
Ana: É bom para se organizar e até diria para, guardar coisas futura inspiração
talvez, para trabalho que esteja a fazer.
E4: É, por exemplo, a kinfolk é uma revista que eu sigo online, no Instagram,
pronto, vou seguindo a MilK que eu gosto muito também, compro-a,
mas também sigo online. Pronto, há objetos tipo a Intramuros que é
uma revista de design que eu compro. Agora nesta fase nem estou a
comprar porque também há alturas que eu compro regularmente e depois
distancio-me, compro outras regularmente, pronto. Agora há uma revista
muito gira que eu sigo, também de lifestyle que é a Tribo que é uma revista
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que é nova, é recente, muito ligada a estas questões da parentalidade
pronto. Que agora, por ser mãe, estou desperta para outras questões.
Ana: Claro, tem que ser.
E4: E então basicamente eu vou seguindo coisas assim, pronto, dentro da
minha estética, dentro da minha identidade, vou seguindo um bocadinho
nesse sentido.
Ana: E essa relação que faz com as revistas impressas e, por exemplo o site que
elas têm online, não é? As publicações que elas têm, como é que vai lendo?
É a revista impressa e depois complementa com o online?
E4: É, é, é, ás vezes até é curioso que ás vezes recebo alguma, por exemplo,
imagine, aparece-me no Instagram uma notificação que foi uma
publicação, não é? E até me incentiva ás vezes a comprar a...
Ana: Online?
E4: Se eu não comprei ainda em físico, motiva-me a comprar também em
suporte físico, pronto. Mas eu gosto muito de ter em suporte físico. Como
os livros. Para mim não há livros digitais, é muito estranho, para já porque
o computador, por exemplo, até mesmo quando eu escrevo texto técnicos,
mais ligados á área de trabalho, eu gosto de imprimir e ler o documento
porque digitalmente, não sei porquê, eu não tenho uma perceção tão
grande do texto...
Ana: Sim, ás vezes também é muito branco o ecrã, a luz...
E4: Sim, eu também gosto de riscar, gosto, gosto. Acho que é uma boa
ferramenta e é um bom suporte e é uma, pronto. Mas ao mesmo tempo
também gosto muito de ter o papel ainda. Pronto.
Ana: Sim. Há e depois como é que lê essas revistas em comparação há forma
como lê as revistas escritas? Esses artigos que lê online como é que os lê? Se
é mais linearmente, se é menos, se é só os artigos que lhe chamam mais a
atenção...
E4: É só os artigos que me chamam a atenção. Pronto. Confesso que não tenho
uma leitura digital corrida. Por exemplo, enquanto eu numa revista normal
eu compro-a e vou lendo de artigo em artigo e leio-a toda. Só se houver
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uma coisa que não me interesse mesmo de todo, mas leio-a. Ás vezes até
posso saltar de artigo, um exemplo. Mas leio. Numa revista digital, eu acho
que são coisas muito mais curtas. No digital é curto. É uma coisa curta, é
alguma coisa que me leva a outra coisa qualquer. Pronto, não consigo ler
textos muito longos. Pronto.
Ana: Sim. Assim mais, se calhar, na diagonal, aquilo que vai interessando mais...
E4: Sim, sim.
Ana: E, portanto, não costuma ler o digital todos os dias, já será mais
esporadicamente, não é?
E4: Sim, sim...
Ana: E depois noutros contextos, não sei se a professora costuma usar outras
aplicações? Que já possam não ser relacionadas á leitura? Quer seja no
telemóvel, quer seja no computador.
E4: Sim, sim, sim. Porque nós trabalhamos. A nível de design nós trabalhamos
muito com imagens e então exige uma constante pesquisa e uma constante,
digamos, contaminação visual.
Ana: Claro.
E4: E então nós, ou pelo menos eu acabo por ir consultar muito bancos de
imagens, sites que me ofereçam essa informação.
Ana: Sim.
E4: Porque ás vezes... Nós trabalhamos com a imagem. Quando digo imagem, a
imagem leva-nos a caminhos e a histórias.
Ana: Sim, sim.
E4: E isso é muito importante para mim. Ir, obviamente o Pinterest é um
banco de imagens, vá, mais vulgar que ás vezes arquivo lá imagens. Se
eu vejo alguma coisa que me interesse, ás vezes para dar exemplos em
aula, também é uma boa ferramenta de aula. Eu mostro. O Pinterest,
o Instagram também tem alguma função que eu gosto. Eu tenho o
Instagram. Eu sou um bocadinho infoexcluída, eu Facebook tenho, mas
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quase porque fui obrigada a faze-lo e acho que já pensei em fechar aquilo,
que não me interessa.
Ana: Sim.
E4: É uma plataforma que não gosto dela. É poluída, é muito poluída.
Ana: Mas em termos de mais de publicidade, por exemplo?
E4: Sim, sim. E coisas que não me interessam tão me a aparecer na minha
página. Não conheço de lado nenhum aquela pessoa e de repente apareceme... Ou informação que não é de todo. Não é aquilo, eu não quero saber da
vida da outra pessoa.
Ana: Claro.
E4: E acho que o Facebook tem muito essa vertente e eu confesso que
raramente vou ao Facebook. Raramente mesmo. Depois, o Instagram
gosto, mas não tenho tido tempo para tar constantemente a colocar lá
informação e também é muito profissional. Eu uso as redes muito por
questões profissionais, coisas, projetos que eu esteja a desenvolver,
experiências que eu passei ou passo. Pronto. Então sou pouco ativa nisso,
esqueço-me por completo, mas gosto, o Instagram.
Ana: Então quase que funciona como uma espécie de portfólio que vai
utilizando.
E4: Sim, sim. Pronto. Porque já percebi que isso me era útil. Até pode ser um
semi-portfólio. Uma pequena apresentação de quem eu sou e de quê que
eu gosto de fazer. Pronto. Depois há outras referencias que eu tenho: sites
que também servem de pesquisa. Pronto. Pesquisa e de recolha, pronto,
recolha de informação e também são ferramentas que atualmente nós
usamos em contexto de aula. Pedagogicamente. Basicamente.
Ana: Então é a ferramenta de guardar para ir, exato. É muito importante para
depois poder mostrar em aula e para depois ter sempre aquela informação
consigo.
E4: Sim, sim, pronto. Porque ás vezes, é assim, como vê nós ainda temos
suplementos, revistas, não é? Que são cadernos de tendências e que para
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mim são ferramentas fundamentais. Obviamente que nós já só temos,
já fizemos uma triagem aqui na escola. Há uns anos atrás nós tínhamos
muito mais, mas hoje em dia também com, como é que eu hei de... Com...
Plataformas que nos dão algumas informações e são digitais. Também, nós
acabamos por poupar, digamos assim e... Nestas aquisições, porque são
caras.
Ana: Pois é.
E4: Pronto. E, e acabamos... Continuamos a ter na mesma porque acho que
é fundamental e é um paralelo que eu tenho entre o ant... Digamos... O
analógico?
Ana: Sim.
E4: E o digital que eu acho que é esta simbiose que é bonita, pronto, é
interessante.
Ana: Sim e vão se complementando uns aos outros, não é? Têm vantagens, cada
um dos meios tem as suas vantagens e as suas desvantagens, claro. Não é?
E4: Tal e qual, tal e qual. Porque eu acho que uma coisa impressa. Eu posso
por. Sei lá, posso... É diferente. É diferente. O ter uma revista... O ter uma
revista, ver estas texturas impressas, quando as impressões são boas, não
é? E os materiais e estas coisas, é diferente do que estar ali. Não se toca.
Pronto. Não se toca, de todo, pronto. É daquelas coisas... Não, não trocaria.
Ana: Sim, mas também existem outras vantagens do digital, não é?
E4: Sim, sim. Como lhe digo, eu acho que hoje em dia já não, já não se concebe
dar aulas, por exemplo, numa área criativa sem ter o lado digital. É
esquecer, não, não é de todo. Simplesmente, tem que haver o equilíbrio.
Pronto.
Ana: Sim.
E4: É o equilíbrio que eu, eu defendo.
Ana: E quando procura alguma coisa para ler ou mesmo estas imagens, qual é
que é mais ou menos o processo? Será mais direcionado ao autor, pronto...
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E4: Ás vezes pode começar por pessoas que eu sigo, pessoas que eu sigo e ás
vezes acabo por ter bibliografia associada ao trabalho dessas pessoas.
Ana: Exato.
E4: Outras coisas têm haver com projetos que existem, ás vezes projetos e se
é criado uma plataforma digital e a gente segue o projeto e a plataforma
e ás vezes, pronto. E depois, ás vezes surge uma pesquisa muito, ás vezes
até é do género: vou a um quiosque, quando eu digo um quiosque, vou a
uma loja especializada que tenha, ofereça revistas mais especificas, não é?
E então, eu também sigo isso e depois acabo por seguir online porque há...
Surgem, por exemplo coisas novas e eu quero estar online também a seguir
essas publicações porque ás vezes nem sempre eu tenho o suporte físico.
Ana: Sim, sim.
E4: E então, ás vezes recebo, ou no Instagram aparece imagens e eu vou
seguindo e vou criando essa minha rede. Pronto.
Ana: Para estar em constante atualização, não é?
E4: É, é.
Ana: É mais ou menos isso. Eu depois, eu também... A revista online que
eu estou a fazer para o meu projeto de mestrado é uma revista mais
direcionada a calçado e moda masculina. A professora diria que também
poderia ler revistas mais direcionadas á moda masculina, visto que está na
área do design, não é?
E4: Sim, sim. E calçado também. Eu acho giro. Eu acho muito interessante
porque isto não é estanque. Eu sou coordenadora do curso de design
de moda, mas se me perguntar se, que tipo de revistas, ou que tipo
de publicações é que eu compro ou que eu sigo, ás vezes nem são
propriamente de design de moda.
Ana: Pois.
E4: De moda pura e dura, são publicações que, se calhar são muito mais uteis
para mim a nível de processo criativo. E ás vezes entrevistas, também de
conhecer novos designers, pessoas que estão a fazer trabalhos, ás vezes
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de investigação, de pesquisa. Esse tipo de artigos. Agora, o que eu acho é
só que eu não suporto é de ler um documento, um texto muito grande no
digital.
Ana: Pois, sim, sim, sim.
E4: Coisas mais pequenas, entrevistas mais curtas. Acho que é por aí.
Ana: Sim.
E4: Porque não me cansa tanto. Eu acho. Coisas muito longas não, não.
Ana: Pois, no digital é mais difícil. É normal.
E4: É, pronto.
Ana: Muito obrigada.

Entrevista 5
31 Janeiro 2019 / Casa do entrevistando
Tablet Androide, telemóvel e computador
30 anos, engenheiro químico
Ana: Tu lês revistas online? Ou jornais, ou artigos...
E5: Sim, o que me aparece nas notícias.
Ana: E onde é que tu costumas ler?
E5: Na aplicação do Google. Depois vou á página da... do próprio site. (aponta
para o tablet, abre a aplicação e mostra uma cronologia com notícias de
vários sites)
Ana: E só costumas ler então aí no tablet ou ás vezes lês no telemóvel, no
computador...
E5: Às vezes também no computador.
Ana: Sim?
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E5: Sim.
Ana: E mais... em que contexto, mais ou menos, é que tu costumas ler, por
exemplo. No computador, tens o computador no quarto, não é?
E5: Sim.
Ana: Provavelmente estás lá no quarto a ler e depois no tablet, mais ou menos
qual é que é o contexto?
E5: O tablet é quando estou na cama.
Ana: Sim.
E5: Que é mais fácil de ver do que se for no ecrã.
Ana: Claro.
E5: E este ecrã também é... como tem esta forma 4:3, é mais, é mais, é melhor
para ler as noticias.
Ana: Para ler, sim. E só usas a aplicação do Google para pesquisar ou tens outras
aplicações que costumas utilizar para ler?
E5: Só uso a do Google.
Ana: Sim, e podes me mostrar algum artigo que tenhas lido ultimamente?
E5: Eles depois desaparecem depois de ler, portanto é difícil. (Faz scroll na
aplicação)
Ana: Então tu, é os artigos que costumam aparecer aí e tu vais dando uma vista
de olhos como estás a fazer neste momento e depois selecionas aquele que
te apetece ler.
E5: Seleciono e vou lendo.
Ana: Exato. E costumas ler de uma forma linear. Ou seja, tipo... quando vais
ler, lês do início até ao fim? Vais lendo, se calhar o resumo e depois se te
interessar, depois lês o resto... mais ou menos qual é que é?
E5: Quando abro, depois leio sempre do início ao fim.
Ana: Sim, do início ao fim.
208

E5: Sim.
Ana: Ok, então, primeiro selecionas, vais vendo o que é que te interessa e depois
lês do início ao fim aquilo que te interessou mais.
E5: Sim.
Ana: Exato. Usas só essa aplicação e depois noutros contextos que tipo de
aplicações é que tu costumas utilizar?
E5: Aqui no tablet?
Ana: Sim. Pode ser no tablet, no telemóvel...
E5: Aqui no tablet costumo usar o Google e depois o Youtube.
Ana: Sim. E quais é que são, para ti, as, os pontos fortes dessas aplicações? Quais
é que são as vantagens? De utilizar, por exemplo a aplicação do Youtube em
vez de ir, por exemplo ao browser e pesquisar “Youtube”?
E5: É assim, esta aplicação do Youtube tem a vantagem que não tem anúncios.
Ana: Isso é bom.
E5: Portanto é por causa disso que eu a uso e a do Google é porque me aparece
lá tudo organizado.
Ana: Sim.
E5: Depois abro no browser e tem o bloqueador de anúncios.
Ana: Sim. E as desvantagens? O que é que tu dirias que poderiam ser?
E5: Desvantagens?
Ana: Tipo dificuldades que tu possas encontrar ao mexer nas aplicações que tu
utilizas ou desvantagens que tu achas que essas aplicações podem ter...
podem até nem ter nenhuma não é?
E5: É assim, do Youtube acho que não tem nenhuma desvantagem, agora do
Google é que ás vezes aparece coisas que não me interessam para nada e
estão aqui a ocupar espaço que podia estar coisas mais interessantes.
Ana: Ou seja, se calhar, se tivesse uma forma de filtrar melhor essas notícias...
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E5: Sim.
Ana: Se calhar poderia ser uma vantagem, não é? Poderes dizer quais é que são
os teus interesses e para depois teres notícias personalizadas para ti.
E5: Sim.
Ana: Exato, podia ser. E depois, quando, já te perguntei isto, quando procuras
as revistas ou os artigos que tu vais ler, é esse o processo. Abres a aplicação
e depois vão aparecendo por ordem cronológica e é sempre o mesmo
processo. E, por exemplo no computador, qual é que é? Já será um processo
diferente ou é mais ou menos a mesma coisa?
E5: No computador é diferente. Eu abro o Facebook e durante muitos anos já
filtrei tudo o que é, só para aparecer as notícias e então...
Ana: É mais fácil.
E5: O que vai aparecendo lá na, como é que se chama? Cronologia?
Ana: Sim, na cronologia.
E5: E depois vou vendo, ou então vou ao JN.
Ana: E aí não utilizas nenhuma aplicação por exemplo do JN? Ou não? Vais no
browser?
E5: Não, aqui não.
Ana: É só mesmo a do Google?
E5: Aqui é só.
Ana: E compras, por exemplo calçado ou... coisas online?
E5: Claro.
Ana: E costumas comprar aí (no tablet) ou é sempre no computador?
E5: Isso é mais no telemóvel.
Ana: No telemóvel? E utilizas alguma aplicação em específico? Por exemplo, sei
lá, a aplicação da Amazon, ou é sempre no browser?
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E5: Ah, na Amazon compro sempre no PC.
Ana: Sim.
E5: Agora tipo Ally Express é que uso o telemóvel.
Ana: E utilizas a aplicação? Utilizas...
E5: A Aplicação.
Ana: E porquê que utilizas mais essa aplicação em vez de ser por exemplo no
computador? É mais fácil?
E5: No Ally Express, porque dá desconto usar a aplicação.
Ana: Uma vantagem.
E5: E... não sei.
Ana: É só isso. Pronto. Como é que tu chegaste a esse site de compras? Como é
que ouviste falar dele, se... se ainda te lembras.
E5: Foi na internet, agora não sei, já foi á muito tempo.
Ana: E acho que é mais ou menos isto tudo, já te perguntei... Ah, e quantas
revistas é, ou jornais é que tu lês, ou artigos é que tu lês por semana mais
ou menos? Se me conseguires dizer... ou por exemplo, por dia.
E5: Isso é um bocado difícil... mais ou menos... pelo menos dois por dia.
Ana: E é, por exemplo, antes de ires trabalhar? Enquanto que estás aqui em casa
sem fazer nada ou...
E5: Ás vezes é antes de trabalhar, depois, outras vezes é depois quando chego
á noite.
Ana: Sim. Pronto, foi mais ou menos isso. Que aplicações usas para ler já
perguntei. É, foi isso. Obrigada.
E5: De nada.
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Entrevista 6
31 Janeiro 2019 / Casa do entrevistando
iPad, telemóvel e computador
30 anos, dentista
Ana: Primeira. Se lês revistas online, ou artigos.
E6: Artigos.
Ana: Sim, e onde costumas ler?
E6: Ou no iPad, ou no telemóvel ou no computador.
Ana: Sim. E em que contexto, por exemplo, provavelmente o contexto em que
tu lês no telemóvel vai ser diferente do contexto em que tu lês no iPad ou
no computador, não é?
E6: Não, imaginemos. Se eu estiver no... Se eu estiver com tempo e tiver o iPad
comigo aproveito e ponho a leitura em dia. No entanto há certos momentos
em que eu estou entre dois trabalhos e há uma informação que me escapa
ou alguém me faz uma pergunta e eu entre dois trabalhos, se for uma coisa
rápida, tipo vinte minutos, vou á internet, procuro o artigo e leio o artigo
no telemóvel no momento, que é muito mais rápido do que estar a pegar
no iPad e afins.
Ana: Exato. E no computador já...
E6: No computador é mais em termos de estudo.
Ana: Sim.
E6: Ou seja, no iPad e no telemóvel o fundamento é o mesmo, é a questão da
praticalidade. No computador é a questão de ter tempo e fazer mais estudo.
Ana: E dirias que, por exemplo, no telemóvel são mais curtos ou...
E6: Depende.
Ana: O tempo é o mesmo?
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E6: É, a funcionalidade é a mesma. A aplicação que eu uso é a mesma...
Ana: Sim, e que tipo de... Artigos é que tu costumas ler?
E6: Pronto, os artigos que eu costumo ler, em maioria são artigos sobre
medicina dentária, medicina e estética e... são normalmente pesquisados
no PubMed.
Ana: Sim.
E6: Pronto. É mais isso, são artigos científicos.
Ana: Sim, e quantos, mais ou menos por semana, ou por dia é que tu...?
E6: Oi... Felizmente poucos, agora. Já foram muitos, agora são...
Ana: Já foram mais.
E6: Sim, quando eu estudava era muito mais, ouve uma altura em que, quando
estava a fazer a minha tese, no mínimo dois por dia, estava a ler.
Ana: Pois, sim.
E6: Mas... atualmente é mesmo, é o que eu digo, é uma questão de, ouço falar
de uma técnica nova e vou pesquisar e isso é uma coisa esporádica, ou
ás vezes, também, quando estou entre trabalhos e, imagina: tenho um
paciente, ele fala-me de um, que viu ou que ouviu falar de alguém... E
eu, como não tenho a minha prática normal não é de me atualizar todos
os dias, é ir atualizando. Ou seja, duas ou três vezes por ano vou vendo se
há novidades, leio sempre nessas alturas ou então nestas situações mais
pontuais. Quando alguém me diz alguma coisa ou um colega meu me
pergunta sobre alguma técnica ou... ás vezes a Inês ou o Bruno...
Ana: Sim, sim.
E6: Que me pergunta tipo alguma dúvida e eu aí, se eu não souber já de
conhecimento adquirido previamente, aí pego no telemóvel ou no iPad,
no que tiver á mão, pesquiso e vejo. Ou seja, não é um número diário nem
semanal felizmente. Já não tenho que ler esse tipo de...
Ana: Sim. E outras coisas que já não tenham haver tanto com esse conhecimento
científico. Por exemplo jornais, também lês?
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E6: Não, ás vezes eu tento é ler, como é que se diz, não é considerado
artigos, mas publicações feitas por músicos.
Ana: Sim, sim.
E6: Sobre técnicas de gravação e afins.
Ana: Sim.
E6: Aí já vou lendo.
Ana: E aí já dirias que vais lendo mais esporadicamente?
E6: Aí só leio no iPad, lá está, é aqueles momentos em que vou a um café,
tenho o iPad comigo, faço os downloads pa... ou por mail ou no próprio
site... whatever... diretamente para o iPad e leio.
Ana: Sim, e aí são momentos mais de lazer, estás com mais tempo...
E6: Sim, sim, sim.
Ana: E já lês mais aprofundadamente no iPad.
E6: É.
Ana: E... Isto já perguntei. Que aplicação é que tu utilizas para, para ler?
E6: É o Books. É assim que se chama? O Livros em português, Books em
inglês.
Ana: Sim.
E6: É simples.
Ana: Que é do...
E6: É da própria Apple. É que vem com o iPhone, o iPad e provavelmente
com o teu computador não é?
Ana: É da Apple. Ah, o computador não tenho a certeza.
E6: Não sei, é o que lê os PDF’s basicamente.
Ana: Sim, sim.
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E6: Dá para fazer uma gravação porque... Eu não sei utilizar muito bem os... o
Safari e esse tipo de produtos da Apple. Gosto da interface, não sou grande
utilizador. Mas, o que eu gosto da aplicação, provavelmente há mil e uma
melhores, é que eu consigo, naquela, pelo menos, fazer o download para
a aplicação, fica lá gravado e depois consigo fazer notas no próprio PDF. O
que para mim é uma grande vantagem, pronto.
Ana: Sim, claro.
E6: É um bocado por aí.
Ana: E depois como é que tu procuras esses artigos para depois leres?
E6: Ah ok, pronto. Quando é artigos científicos vou ao PubMed e ás vezes
quando são livros e também ás vezes certos artigos que existem... vou
mesmo á libraria da... do Books. Quando é no computador, apenas
PubMed.
Ana: Sim.
E6: Sem duvida. E... Ou posso comprar livros pela Amazon e afins. Depois...
Quando é a parte de lazer, aí, normalmente funciona quase sempre por
subscrição. Fazes um pedido, eles enviam por email e depois tu chegas ao
email e o email leva-te a um site para fazeres download em PDF. Faço o
download em PDF diretamente para o Books e leio.
Ana: Então lês, quase sempre em PDF, não nunca em aplicação, por exemplo.
E6: Lá está, só quando são os artigos tipo este aqui. (mostra a aplicação Books
no telemóvel) Que é sobre colocação de mini implantes... Ah, não está
aqui. Mas, basicamente isto aqui é interativo, era, é tipo uma aplicação de,
como é que te hei de explicar? Uma apresentação toda XPTO em que tens
vídeos incluídos, imagens em que consegues rodar 3D.
Ana: É multimédia.
E6: Sim. Mas é muito raro. Olha, vê. Isto aqui é o tipo, o segundo e último até
agora. Normalmente é métodos mais tradicionais.
Ana: Sim, costuma ser mais o PDF (estático) para substituir o livro.
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E6: Sim, porque a ideia eu não ter que estar sempre a imprimir um artigo
sempre que eu quero ler.
Ana: Claro.
E6: É essa a ideia, mais nada.
Ana: Poupas papel.
E6: É, e peso.
Ana: E pronto. Já te pedi para me mostrares um artigo, se puderes? Se calhar
algum que leias, que seja mais científico e se me poderes mostrar algum
que seja... Pois.
E6: Mas deixa-me ver o que é que eu tenho aqui... aqui tenho uma apólice
de seguros, tenho aqui um preçário... olha, tenho aqui um... um artigo
pronto. Está aqui um artigo. Está aqui basicamente dois por dois, duas
tabelas, as imagens, conclusões, bibliografia. Depois tenho aqui também
livros... isto aqui é um guia ilustrado sobre a face. Outro... isto aqui é
as zonas perigosas da face. No telemóvel só tenho estes. Depois tenho...
vamos a ver... depois tenho é mais no iPad. Tenho pena de não te poder
mostrar, mas queres que te mostre alguma coisa em particular?
Ana: Podes me mostrar alguma coisa em particular... alguma coisa que tenhas
lido recentemente.
E6: Mais recentemente? Estes aqui, este livro que é zonas de perigo e este aqui
que é um guia de guia de ilustração de infiltrações. Mas são dois livros.
Ana: Sim, pois. E, por exemplo, entre esses artigos que tu lês que são mais
científicos e os artigos que tu lês que são mais, no contexto...
E6: Sim, no lazer.
Ana: De lazer, qual é que é a diferença, na tua opinião na tua forma de os ler? Por
exemplo, se é mais linear, se, se saltas um bocadinho, se vais lendo aquilo
que te interessa...
E6: Ah ok, não, quando são, quando é um artigo científico tens que ler tudo
com grande atenção porque falhar um pequeno pormenor ás vezes pode
ser a diferença entre perceberes realmente o que lês-te ou o que não lês-te.
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Ana: Exato.
E6: Enquanto que quando são os artigos mais sobre música e afins.... Aí eu
leio mais na diagonal como estavas a sugerir porque... é mais fácil de ler,
tipo consigo ler um artigo de trinta páginas no tempo que leio um artigo
cientifico de dez.
Ana: Claro, exato.
E6: É... há um nível de detalhe diferente, e mesmo a própria linguagem.
A linguagem neste tipo de situações é muito mais uma linguagem que
aborda todo o tipo de demográfico e de pessoas, enquanto que os artigos
científicos são especificamente para pessoas da área e têm uma linguagem
muito mais técnica, muito mais aprofundada.
Ana: Exato.
E6: Que... é tudo muito bonito quando nós somos mais académicos, mas
quando nós deixamos de ser académicos, perde-se muita coisa e tem que
se fazer algum esforço.
Ana: Essa leitura mais atenta.
E6: Sim, é, tem que se fazer um esforço extra porque não é... ler por ler e aí fica
mais complicado.
Ana: E então quando estás... no lazer já vais saltando... vais lendo aquilo que te
interessa mais no momento...
E6: Sim, sim. Ás vezes passo á frente um capítulo, entre aspas. Os artigos
normalmente não têm capítulos, mas quando estão divididos em
subsecções, ás vezes passo á frente um. Ou porque é uma matéria que eu já
tenho algum conhecimento ou é uma que não me interessa tanto e não tou
a fim de tar a ler ali três ou quatro páginas ou folhas que sejam sobre algo
que não tenho grande interesse...
Ana: Claro.
E6: É mais por aí.
Ana: E por exemplo revistas online? Já não tens tanto esse hábito?
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E6: Já não leio uma revista há muitos anos. Não, mentira, mentira. Automóveis
leio, só que é, aí leio revista mesmo revista.
Ana: Pois é física.
E6: Física, sim. Mas revistas online já não leio há anos.
Ana: E outras... primeiro, essas aplicações porquê que as utilizas... Já me
disseste mais ou menos quais é que são as vantagens, não é?
E6: Eu utilizo esta aplicação porque: um, vem incluída com o telemóvel, dois,
não tenho que pagar, três, funciona bem.
Ana: Sim. E tens alguma desvantagem que possa existir?
E6: Em relação a?
Ana: Na tua opinião. Em relação á forma como utilizas essa aplicação. Se existe
alguma dificuldade, se existe alguma coisa que tu achas que deveria de
acontecer e que não acontece. Por exemplo. Não precisa de haver
E6: Não, estava a pensar... dificuldades que eu tive quando estava a fazer a
utilização da aplicação?
Ana: Sim.
E6: Em termos de organização. É muito mais complicado. No computador tu
consegues fazer pastas, subpastas e subpastas e tens tudo. E nesta aplicação
é complicado porque o preeset dela é ir para a biblioteca geral, onde estão
todos e...
Ana: E se tiveres muita coisa...
E6: É, e quando, lá está, quando tens seis ou sete artigos é uma coisa, quando
tás a trabalhar para uma tese e tens lá tipo quarenta, cinquenta, tu bem que
os... tu podes pô-los em subpastas, só que uma das coisas que me irritava
é que eu tinha que entrar, voltar a por o interface por subpastas e só aí é
que eu conseguia usar. Enquanto que para mim era muito mais logica a
aplicação deixar as especificações como tu deixaste da última vez que a
usaste e não fazer reset outra vez ao inicial.
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Ana: Sim, sim.
E6: Que é mostrar tudo por ordem... provavelmente de adição. Ou seja, nem
é por alfabético, normalmente até tento a numeração para aquilo me
aparecer por ordem de matérias, imagina.
Ana: Exato.
E6: Mas não.
Ana: Então há sempre essa dificuldade ás vezes, se tiveres muita coisa na
organização.
E6: Sim, a interface fica um bocado poluído.
Ana: Sim. E outras aplicações que tu utilizes que não precisam de ser haver,
ter haver com a leitura, podem ter haver com outra coisa qualquer. Por
exemplo redes sociais ou assim, que utilizes no telemóvel com frequência,
ou no tablet.
E6: O Mensager? Deve ser isso que eu uso.
Ana: Sim, então não utilizas assim muitas mais aplicações?
E6: Não. Tenho o Instagram, mas se for uma vez por dia é muito. Vou mais até
porque por algum rasão ele gosta de falar comigo pelo Instagram porque o
Mensager não lhe serve ou as mensagens do telemóvel, não sei... mas é...
Ana: E quais é que são as vantagens e as desvantagens dessas aplicações? Na tua
opinião. Tipo, para ti, o que é que facilita, essas aplicações em específico?
Quais é que são as chatices?
E6: As chatices... mas em termos tecnológicos apenas?
Ana: Podem ser em termos tecnológicos ou não.
E6: É assim, em termos tecnológicos eu não sou grande fã da utilização de
redes sociais, nunca fui.
Ana: Sim.
E6: Gosto de conversar com as pessoas pessoalmente. Em termos de interface
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e de utilização acho que não... pelo menos nenhuma delas permitem nada
que me incomode, portanto não vejo nenhuma vantagem ou desvantagem,
mas... é essa a minha opinião. Não tenho muito uma opinião formada em
relação a isso.
Ana: Às vezes também tar aqui a falar sobre coisas que uma pessoa não pensa no
dia a dia é um bocado...
E6: Não, não é uma coisa que eu tenha... perca tempo...
Ana: Sim. Já perguntei isto, quais é que são as vantagens, as desvantagens,
também já perguntei... É, é isto. Também já te perguntei mais ou menos
qual é que é o processo que tu utilizas para procurar aquilo que tu vais ler...
E6: Sim.
Ana: Portanto já está tudo, Obrigada.
E6: Está?
Ana: Sim.

Entrevista 7
15 Fevereiro / Café
Tablet Androide, telemóvel e computador
24 anos, estudante do mestrado em Artes Plásticas
Ana: Quantas revistas (online) é que leste esta semana? Mais ou menos.
E7: Duas.
Ana: E aonde é que as leste?
E7: No iPad.
Ana: No iPad?
E7: No iPad... no tablet.
Ana: E onde é que tu costumas ler? Costumas ler sempre no tablet ou também
lês no computador?
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E7: Leio no computador, no telemóvel e no tablet. Depende do sítio onde
eu estou. Se estiver a trabalhar, a fazer ilustrações estou a trabalhar no
computador, leio no computador. Se tiver fora de casa, no autocarro ou
assim, o telemóvel é mais rápido. Se tiver num café, como estamos agora,
tablet.
Ana: Muito bem, muito direto á questão. E que aplicações é que tu costumas
utilizar para ler online? Quer seja no tablet, quer seja no computador ou no
telemóvel.
E7: Yah. Normalmente utilizo o Google...
Ana: Chrome?
E7: O Google Chrome, sim. O Google Chrome e o... estas aplicações... a
internet, pesquisa. Mas ás vezes também uso algumas coisas que... algumas
aplicações. Por exemplo, com funções diferentes de ser para ler. Por
exemplo esta (liga o tablet e abre uma aplicação).
Ana: Sim.
E7: Da Boss. (Boss tuner)
Ana: E isso é?
E7: Isto é um afinador. Quando estou a tocar guitarra utilizo aplicações,
também tenho um metrónomo no telemóvel. Se bem que o metrónomo é
mais limitado em termos de...
Ana: Sim, mas para ler?
E7: Para ler é maioritariamente o Chrome.
Ana: E não utilizas outras aplicações para ler?
E7: Não. Maioritariamente não, fora esta. (aponta para a aplicação da marca de
pedais para guitarra que estava aberta no tablet) Que tem as coisas escritas,
percebes? Normalmente não costuma trazer. Esta traz e é muito útil.
Ana: E esta é a do afinador?
E7: Sim
221

Ana: E onde é que tu lês aqui?
E7: O que eu faço aqui é, por exemplo, tem aqui um ícone a dizer news e, por
exemplo, diz 19 que são as 19 coisas que saíram novas, dês da última vez
que eu vim aqui. Normalmente fala sobre os produtos, sobre software que
está atualizado. E, aparece-me, mal abro, aparece escrito news em cima
e tenho um glossário com imagens e títulos e depois aquelas que eu ainda
não li, aparecem com uma marquinha a dizer Novo.
Ana: Ah, sim.
E7: Ok? E, por exemplo...
Ana: Ah, quer dizer que já leste esta?
E7: Exato, sobre o amplificador que eu estou a pensar em comprar. E o que é
que acontece? Eu interesso-me por este amplificador. Carrego no link e
abre-me na página da internet da Boss que é a marca do afinador e mostrame um... uma espécie de índice de amplificadores da marca, igual a estes e
ao início aparece-me logo o que eu procurei.
Ana: Sim.
E7: Ok? Depois abres isto e aparece a descrição do produto, para quê que foi
feito, qual é que são as melhorias do... face ao anterior, os estilos...
Ana: Sou seja, questões técnicas...
E7: As técnicas, a forma como são construídos, para quê que serve, vídeos do
Youtube com experiências, a mostrar o som e as experiências...
Ana: Músicos...?
E7: Músicos, exatamente. Publicidade, basicamente. E depois, lá está, depois
tenho aqui mais...
Ana: E tu utilizas essa aplicação com frequência para... para te atualizares
sobre...
E7: Sim, sim, sim. Sobre esta, por exemplo, esta marca utilizo, né? Esta...
Sobre a Boss que é uma marca que eu utilizo na minha vida profissional,
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utilizo isto porque quando eu estou pela internet, aparece muitas vezes
noticias que são Fake news. Percebes? E então, como isto é um produto
oficial, vai-me dar ás coisas oficiais.
Ana: Sim, mas só da marca, não é?
E7: Só da marca, exatamente, só da marca.
Ana: Ou seja, aqui, se quiseres comparar com outra marca, não é possível?
E7: Não. Exatamente.
Ana: E porquê que tu utilizas essa e as aplicações que tu utilizas? Quais é que tu
achas que são as vantagens? Por exemplo, em relação a essa aplicação e ao
Chrome...
E7: Por exemplo, aqui é muito mais rápido. É direto...
Ana: Muito mais rápido em termos de...
E7: Imagina... Em termos de... Por exemplo, interessa-me a Boss, estou a
trabalhar com instrumentos musicais e ela manda-me para a página da
Boss e logo direto para... como tu viste, para o coiso que eu escolhi. Com o
Google Chrome, posso me perder. Não é? Eu vou, ligo o Google Chrome e
a primeira coisa que me aparece são anúncios da Marvel, por exemplo. E é
tudo fake news e é blopers só. “Saíram estes blopers.” Que interessante,
vou abrir. E podes te perder e quando dás por ti já é de noite e tu não fizeste
nada. Agora, neste aqui, não, não levas com isso. É direto. Super rápido e
super direto para o assunto.
Ana: Podes me mostrar algum artigo que tenhas lido recentemente, quer seja
nesta aplicação, ou noutra qualquer. Por exemplo uma revista que tenhas
lido online.
E7: Recentemente? Já te mostrei, foi esta aqui. Estive a ler sobre estes
amplificadores. Estou interessado neles. Tive a ver o que é que eles fazem, o
que é que eles trazem. Se vale pelo preço.
Ana: Sim.
E7: Fora isso, também sigo esta revista. Foi outra que eu li, que é da página
Revolver.
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Ana: E tu estás a pesquisar no Google, não é?
E7: Sim, esta, esta, esta coisa especifica não tem aplicação. O que é mau. Lá
está, posso-me perder. Preferia que houvesse assim um íconezinho com
um ‘R’ e só carregava e abria-me logo um magazine.
Ana: Ah... E tu tens aqui várias... A própria... É o site não é?
E7: Sim.
Ana: E no próprio site tens aqui a música, cultura vídeo e magazine e tu...
E7: Exato.
Ana: Para ler vais utilizar, de vez em quando a magazine?
E7: Exato.
Ana: Ok.
E7: Uso o magazine. Agora. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Isto irritame porque, como podes ver, aparecem as imagens, os primeiros parágrafos
do assunto e depois, se eu quiser ler o assunto tenho que carregar e ás vezes
abre, e outras vezes nem abre, estás a ver?
Ana: Ou seja, nem sabes muito bem onde carregar para... para leres o resto?
E7: Exato. Tipo...
Ana: Não dá para perceber exatamente onde são os links?
E7: Exato. Estás a ver? Tipo... E abre outra vez a mesma página, mas agora
tem mais. Ou seja, nem sequer podes carregar na imagem que ocupa
metade do tablet... Num mundo ideal. Para mim era, aparecia a imagem,
aparecia um parágrafo, tipo uma espécie de abstract, sobre o que é que o
assunto é, o título e eu, se me interessasse escolhia. Carregava nele, como
aquele do... da Boss que vimos á bocado. O que é que acontece aqui? Nem
sequer consigo carregar na imagem, não abre nada, tenho que escolher
os links pequenos que estão aqui fininhos e os primeiros parágrafos que
apareceram ali, são parte deste texto. Ou seja, do género, queres continuar
a ler isto? E nem isso diz.
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Ana: Pois.
E7: Como podes ver, eu tive dificuldade em encontrar.
Ana: Exato. É um bocado difícil de perceber onde é que...
E7: Sim.
Ana: Como ler o resto, não é?
E7: E cada vez que eu carrego num coiso, abre uma página nova. Por algum
motivo.
Ana: E... Tens aí algum artigo que tenhas lido recentemente que me possas
mostrar?
E7: O que eu tive á procura aqui foi... Este... Esta coisa de pesquisa... (aponta
para os nomes que apareciam ao clicar na barra de pesquisa. Três variantes
do nome Richey Beckett e clica numa das variantes, a que estava escrita
corretamente) Tive a ler sobre ele. Mas o... o que acontece aqui é que.
Por exemplo... aqui já é diferente, estás a ver? Agora o site mudou
completamente. Li este artigo (seleciona o segundo artigo da lista). Fala
sobre um artista que está a trabalhar com uma banda que eu gosto e... e por
exemplo, eu procurei agora na barra de pesquisas o nome dele. Ele (o site)
só reconhece se escreveres perfeito, tudo perfeito. Se te enganares numa
letra ele já não reconhece. Ok?
Ana: Não te dá sugestões de...
E7: Não te dá sugestões de nada, não reconhece, tens que escrever... Eu, como
viste aqui, eu procurei três ou quatro vezes o nome dele.
Ana: Sim, de formas diferentes.
E7: De formas diferentes, porque, tablets... E se não meteres direito, o nome
perfeito... E se meteres maiúsculas fora do sítio também não dá. Ok? Isto é
péssimo. Mas por exemplo...
Ana: Então tiveste alguma dificuldade em pesquisar. Tu foste pesquisar esse
autor específico?
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E7: Sim.
Ana: Mas porquê?
E7: Porque o meu trabalho como ilustrador associa-se muito ao trabalho dele.
Eu procuro muito inspiração no trabalho dele e naquilo que ele... nas
entrevistas que ele dá e como estás a ver não está a funcionar muito bem o
site. (volta a escrever o nome do autor, mas desta vez de forma errada para
mostrar a mensagem de erro que aparece e depois volta a traz) Pronto, já
está. Agora, quando nós colocamos o nome dele, aparece, diz aqui nove
resultados, mas nem todos os resultados têm haver com ele.
Ana: Sim.
E7: Ok? Outros são só publicidade. Tipo isto (aponta para o último artigo que
aparece na página como resultado da pesquisa). Best Videos 2017. Nada
haver.
Ana: Pois.
E7: Não existe o nome dele aqui. Só os dois primeiros é que são mais relevantes.
Ana: Sim.
E7: E estão ligados á cultura da página, ou seja, não é propriamente magazine
é cultura e vídeo. Mas pronto, tens uma espécie de texto mais pequeno e
neste caso eles fizeram a entrevista que o novo segmento deles é um vídeo,
não é escrito.
Ana: Sim.
E7: Preferia que houvesse escrito também. Ok?
Ana: Porquê?
E7: Porque... Sei lá, porque ele é britânico, há coisas que ele diz que eu não
percebo. E depois, porque se tivesse organizado em forma de, em forma de
texto, imagina, se houvesse um abstract a dizer “ele vai tratar disto neste
vídeo,” depois as perguntas e as respostas são uma entrevista. Em vez
de ser só o vídeo, para mim, escrever sobre isso e ler é mais interessante
do que estar a ver propriamente o vídeo. Se bem que o vídeo também é
interessante porque ele está a mostrar os desenhos.
226

Ana: Sim.
E7: Percebes?
Ana: Ou seja, também te interessou ver o vídeo, não é só...
E7: Sim, preferia que houvesse as duas coisas e houvesse coisas para alem do
vídeo, que eles de certeza que falaram mais coisas.
Ana: Pois.
E7: Porque o vídeo pareceu-me muito... uma coisa de publicidade. Ok? E eu
gostava que eles falassem mais sobre outras coisas. O progresso do trabalho
e a forma como ele trabalha... Essas coisas todas.
Ana: Fosse mais aprofundada a entrevista.
E7: Exato, só que no texto. No vídeo não, se não ficava muito cansativo.
Pronto.
Ana: Ou seja, tu preferes, se calhar, ler textos mais longos do que vídeos mais
compridos?
E7: Sim.
Ana: Mesmo no tablet. E no computador, por exemplo?
E7: Igual.
Ana: É a mesma coisa?
E7: É a mesma coisa. É a mesma coisa. Neste tipo de assuntos, não é? Se for
ver vídeos de testes de instrumentos musicais prefiro que os vídeos sejam
longos e que falam pouco.
Ana: Pois.
E7: É exatamente o contrário. Por exemplo, se eu fosse ver vídeos sobre aquele
amplificador, eu preferia que, se fosse o mesmo formato que isto, preferia
que houvesse um vídeo deles a testarem tudo e mais alguma coisa e depois
nas, no texto fosse só as especificações do material que é feito, as limitações
e essas coisas todas relacionadas com o material.
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Ana: Faz sentido, também para perceberes como é que funciona, não é? Para
poderes ouvir, não é?
E7: Sim, exatamente.
Ana: Como é que tu lês essa, por exemplo essa revista que me estás a mostrar e
essas entrevistas que me estás a mostrar do Richey Beckett?
E7: Sim.
Ana: Como é que tu as lês? É de forma mais linear, lês tudo do início ao fim, não
deixas nada por ler ou vais lendo aquilo que te interessa, vais, se calhar. Se
leres um bocado disto, depois saltas para outra coisa a seguir e nem vais
por ordem cronológica que aparece aí no início da revista?
E7: É, é linear. Eu leio tudo. Leio como a forma como me é apresentado. Leio a
primeira que aparece, depois vou ler a segunda e depois, se tiver a escrever
algum paper sobre isso volto a reler e a sublinhar algumas coisas que não é
possível sublinhar aqui na, no iPad. Para mim, pelo menos aqui neste site,
ou seja, escrevo no computador, a maior parte das vezes o estou a trabalhar
sobre isso, escrevo no computador.
Ana: Ou seja, também estás a utilizar isto para o mestrado, para...
E7: Exato. Para escrever a minha tese. Ou seja, tenho que ouvir o que ele está
a dizer e algumas partes da leitura das coisas que estão aqui escritas tenho
que...
Ana: E é por isso que também te interessava ter escrito e não só...
E7: Exato, sim. Ajudava muito.
Ana: Para poderes tirar os apontamentos, ás vezes é mais fácil, não é?
E7: Exato.
Ana: E ao ler o resto da revista, no geral, sem ser mesmo isto do Richey Beckett
ou então na outra que tu me mostraste, as notícias da, daquela marca de
pedais.
E7: Sim.
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Ana: Vais lendo tudo ou...
E7: Eu leio coisas muito especificas, por exemplo, quando venho aqui á
magazine e aparece-me estes personagens todas, estes artigos todos, eu
escolho só os que sou familiarizado e os que me interessam.
Ana: Sim.
E7: Ok?
Ana: Vais escolhendo aqueles artigos sobre os artistas que te interessam, sobre...
e aqueles que tu não conheces, se calhar deixas um bocadinho para o lado.
E7: Exato. Só carrego normalmente em coisas que não conheço quando me
parecem interessantes. O que é raro.
Ana: Ou seja, se calhar a própria imagem também tem um papel muito
importante nisso, não é?
E7: Sim.
Ana: Vais escolhendo... Ou vais lendo também esses pequenos textos e
decidindo a partir daí?
E7: Não. O coiso principal é a imagem. Ok? Principalmente quando estamos
a falar de arte. Por exemplo este senhor está aqui, trabalha, faz capas de
álbuns e eu reconheço isto, se me aparecesse ele. Se me aparecesse o nome
dele se calhar também não o reconhecia.
Ana: Pois.
E7: Conheço o trabalho.
Ana: Sim.
E7: Numa revista de Hard Rock e de Rock percebes? Normalmente aparece
mais... têm que aparecer mais as imagens do que...
Ana: Do que os artistas.
E7: Os artistas, porque quem lê isto não quer saber quem é que desenhou o
quê.
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Ana: Podes querer saber, não é?
E7: Eu quero. Sim, sim, pode querer saber. Não é uma regra. Mas... Mas
pronto. Acho que é mais fácil para quem não está dentro do assunto.
Ana: Sim, sim, sim.
E7: Exato.
Ana: E então, quando tu procuras alguma coisa para ler qual é que é o processo?
Não é? Imaginemos que não estás nessa revista ou até podes estar, qual é
o processo quando queres procurar alguma coisa? Se procuras assuntos
específicos se é autores específicos se é... Não sei. Como é que tu fazes essa
pesquisa?
E7: No meu caso, tem muito haver com o meu trabalho. Imagina, se um cliente
me pedir “quero algo deste... algo parecido com este artista, algo parecido
com este artista” e mostra-me um Gustave Doré, por exemplo.
Ana: Sim.
E7: Eu vou fazer uma pesquisa no, maioritariamente no Google, normalmente,
no Google e vou procurar resultados que me parecem mais viáveis, com
fontes mais credíveis e faço uma pesquisa especifica sobre isso. Raramente
faço pesquisas sobre coisas que não tenham haver com trabalho. Ok?
Ana: E... Á bocado mostraste uma coisa que tinha haver com música...
E7: Exato, aí é diferente. Aí eu pesquiso normalmente por curiosidade, quando
sai alguma coisa nova.
Ana: Sim.
E7: Ou quando alguma coisa que eu estou interessado em comprar.
Ana: E terá haver com o material ou com a marca?
E7: Sim. Eu toco guitarra á treze anos, já tenho umas marcas muito especificas
que eu gosto e sigo as novidades.
Ana: Sim.
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E7: Sempre. Normalmente acontecem as Namm’s que são os festivais de expôs
e quando esses festivais acontecem há sempre artigos por todo o lado que
falam sobre isso.
Ana: Então tu vais pesquisar. Tu sabes que esse festival aconteceu e vais
pesquisar sobre o festival. Vais pesquisar...
E7: Exato, exato, sim.
Ana: E é assim que tu vais saber as novidades?
E7: E por vezes estou no Instagram e as páginas das marcas dizem quando sai
alguma coisa nova. Uma marca de palhetas lançou uma palheta que eu, que
me interessa.
Ana: Sim.
E7: Mas lá não diz nada, então, ou eu clico nos links que eles têm lá na página
do Instagram, no, mesmo de baixo do nome deles, que no Instagram não
dá para por links nas descrições e vou abrir a página deles e vou ter que
andar lá á procurar. Ou leio estas magazines que vão diretas ao assunto.
Ana: E tu já tens algumas que tu gostas, não é? Estas revistas que tu sabes que
são de confiança e vais pesquisando nessas?
E7: Exato. Sou um cliente que retorna ás mesmas coisas.
Ana: E estavas a falar do Instagram. É uma aplicação que utilizes muito?
E7: Sim.
Ana: E que outras aplicações é que também utilizas?
E7: Normalmente o Mensager (do Facebook) e havia uma que eu andava a
utilizar á um tempo, mas já nem sei, já nem tenho aqui que era aquela que
veio substituir o Instagram e estava por todo o lado.
Ana: Ah sim.
E7: Viva ou Vero, acho que era Vero, mas isso morreu um bocado e eu apaguei.
Ah Spotify também ok? Não sei se é relevante.
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Ana: Sim.
E7: Utilizo o Spotify...
Ana: E quais é que são as vantagens? Que tu dirias que essas aplicações que tu
mais utilizas têm?
E7: O que me interessa no Spotify e se calhar é interessante para isto das
revistas é que, por exemplo, no iPad existe um programa que é, deixame abrir, que é... Onde é que ele está? Basicamente ele acumula as coisas,
artigos. Acho que é isto, Sheets, exatamente. Ok?
Ana: Sim.
E7: Isto acumula artigos aqui e guarda artigos como se fosse basicamente
guardar coisas no Word. Só que guarda mais do que folhas do Word.
Guarda todo o tipo de coisas. Se eu meter aqui uma magazine, ele guarda-a
toda. Depois eu posso vir aqui e ver.
Ana: Sim.
E7: Ok? Qual é que é a vantagem? Da mesma maneira que eu posso colocar
músicas no meu telemóvel, eu com o Spotify, não preciso de estar a
carregar a memoria do telemóvel. Não preciso de estar a preencher o
cartão de memória. Ou seja, eu se quiser ouvir uma música vou ao Spotify e
tenho lá as músicas todas sem ter que estar a ocupar espaço.
Ana: Sim, sim, sim. Mas precisas da internet, não é?
E7: Exato. Com os dados moveis “tá-se” bem.
Ana: E essa que me estavas a mostrar no tablet?
E7: Sheets?
Ana: Também é a mesma coisa? Também é a partir da cloud? Já não utilizas
espaço do...
E7: Não. Esta aqui especifica utiliza espaço do iPad, do iPad, disto.
Ana: Tablet.
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E7: O tablet, exato. Percebes? Eu acho que isso para mim, não sei, eu comecei a
notar, no meu telemóvel tem o cartão mais pequeno e eu punha-lhe quatro
álbuns em formato... Num formato mais pesado, eu gosto de formatos mais
pesados, não gosto muito de mp3 e só tinha espaço para três ou quatro
álbuns e acabou.
Ana: Porquê que gostas de formatos mais pesados?
E7: Preferência, acho que se consegue ouvir mais coisas do que no mp3.
Ana: Ok.
E7: Está menos comprimida a música. Para mim. Na minha opinião.
Ana: Sim, sim, sim.
E7: Agora, no Spotify, consigo as músicas com mais qualidade dês que esteja
ligado á internet. Ok?
Ana: Sim.
E7: E depois o Spotify tem outras coisas que é, ele obriga-me a ouvir as músicas
que ele quer. Eu posso escolher um álbum e ele manda-me shuffle. Ok?
Durante trinta minutos tenho um shuffle grátis. E posso passar as músicas
á frente seis vezes. Ok? Mas depois ele obriga-me a ouvir aquilo que ele
quer que eu ouça.
Usa a aplicação Sheets para guardar artigos em PDF. (mas não pareceu
usa-la muito)
Ana: Sim.
E7: Mas se eu tiver o computador ligado, ele no desktop já funciona livre e se
eu tiver um computador ligado o Spotify encontra o meu computador, a
minha conta no computador, liga uma á outra e eu posso no telemóvel usalo como um comando. Ok?
Ana: Sim. E no tablet.
E7: E no tablet, exatamente. Funciona como um comando. Posso sair de casa
com a internet ligada no meu computador e tenho o Spotify grátis em
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qualquer sítio que eu vá. E isso é uma vantagem. Por exemplo, tipo... não
é? Contradiz toda a aplicação que me obriga a fazer aquilo que ela quer.
Ana: Sim.
E7: Dês que esteja a utilizar a internet em casa, no desktop. Não precisa de ser
em casa. Tem que ser no desktop, ou um portátil. Exato. Porquê, não sei.
Ana: Mas outras vantagens, por exemplo, para organizares aquilo que tu queres
ouvir...
E7: Ah sim, eu... Ele deixa-me por coraçõezinhos nas coisas e guarda-as numa
pasta de favoritos para reouvir tudo?
Ana: Sim.
E7: Ouvir tudo aquilo que eu quero ouvir. A vantagem disto é que, por
exemplo, eu não tenho que ir ao Google procurar músicas ou comprar
os CD’s para poder ouvi-los. Eu estou a pagar na mesma aos artistas que
os fizeram ouvindo anúncios de vez em quando. De seis em seis horas ou
de três em três horas. De meia em meia hora acho eu. Depende do que
estás a usar do Spotify. Do Spotify? Exato. Mas a vantagem é que eu tenho
qualquer álbum do mundo e a biblioteca do Spotify está sempre a aumentar
e é... Para mim é grátis. Dês que eu ouça os anúncios.
Ana: Sim.
E7: Percebes?
Ana: Sim.
E7: E a vantagem também é que é uma aplicação. Gasta menos dados do que se
eu fosse abrir o Google e fosse procura-lo lá.
Ana: Sim.
E7: Exato.
Ana: E, por exemplo no Instagram? Que vantagens é que tu achas que o
Instagram tem?
E7: O Instagram tem mais haver com a partilha de imagens. Eu que sou artista
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gosto de partilhar o meu trabalho todo no Instagram. As pessoas vão ver.
Tenho mais exposição. Só acho que seja relevante porque está muita gente
a utiliza-lo. Por exemplo, o Facebook á uns anos atrás era super relevante.
Hoje me dia recebo poucos clientes pelo Facebook.
Ana: Sim.
E7: Estão todos no Instagram. É só por isso. Acho que é uma boa plataforma
para partilhar imagens e o meu trabalho.
Ana: E tu também vês outras, outros artistas?
E7: Sim, exato. Vejo os ar.. o meu único se não do Instagram é que, por
exemplo, esta coisa das fotografias (com os dedos amplia uma fotografia do
Instagram no telemóvel) só abrem até um certo tamanho. Percebes?
Ana: E também comprime a qualidade.
E7: E comprime a qualidade dos vídeos e das imagens. Por isso, se eu for ver
um trabalho de um artista. Por exemplo do Richey Beckett, outra vez. Eu
posso me interessar por esta imagem e posso vê-la aqui, mas até um certo
limite. Visto que o trabalho dele é superdetalhado, acho que se perde um
bocado. Ok?
Ana: Sim.
E7: Mas, posso clicar no nome dele, ir ao site dele e normalmente ele tem lá os
desenhos e ao já posso vê-los...
Ana: Com maior qualidade.
E7: Com diferentes ângulos, ok? Na página dele, em específico.
Ana: Sim.
E7: Mas é só por isso.
Ana: Então tens alguns artistas, vais seguindo esses artistas, também é uma
ferramenta para contactares com clientes e para partilhares o teu trabalho.
E7: Exato.
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Ana: E quais é que tu achas que poderão ser as desvantagens dessas aplicações
que tu utilizas? Quer seja dessas ou das que tu utilizas para ler, quais é que
achas que são as desvantagens?
E7: No Instagram é qualidade das imagens. É a compressão. Ok?
Ana: Sim.
E7: Ah e outra coisa do Instagram é a forma como ele funciona no telemóvel
e não funciona no computador. Uma coisa que agora não sei se ainda está
assim porque eles foram mudando com o tempo.
Ana: Sim.
E7: Mas o Instagram não dava no computador e agora já dá no computador,
mas é limitado.
Ana: Pois, sim.
E7: Agora acho que já tem, já dá para escrever mensagens pelo computador,
não tenho a certeza. Não me lembro. Sei que dá pra por... Dá para abrir,
por likes, e ver histórias.
Ana: Sim.
E7: Antes não dava. Era só limitado ao telemóvel. O meu senão do Instagram é
a qualidade das imagens e por exemplo, só ser para o telemóvel, ou para o
tablet acho eu.
Ana: E para tablet.
E7: Não sei se no tablet também funciona como no telemóvel.
Ana: Funciona.
E7: É?
Ana: Sim.
E7: Pronto. Então gostava que funcionasse igual no computador também,
como o Facebook.
Ana: Pois, sim.
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E7: Acho que eles perdem por isso. Pelo menos, quando eu estou a trabalhar
e preciso do Instagram para me inspirar, faço pelo computador, a maior
parte das vezes, não pelo telemóvel. Tendo a ter o telemóvel longe de mim
que é para não me distrair.
Ana: E então também utilizas o Instagram para procurares imagens para te
inspirares?
E7: Sim.
Ana: E que outros sítios é que tu utilizas para fazer isso?
E7: É assim, a maior parte das vezes é o Google. Procuro imagens com
qualidade. Já utilizei a Revolver Magazine como te mostrei á bocado e
encontrei aquele vídeo que mostra como é que ele trabalha e mostra os
desenhos com mais detalhe. Tipo, basta pegar uma camara e filmar um
close up de uma parte do desenho ou dele a trabalhar.
Ana: Sim, claro. Já consegues perceber os pormenores.
E7: Exato. E fora isso, utilizo as páginas deles, dos artistas.
Ana: E como é que tu encontras essas páginas dos artistas?
E7: A maior parte das vezes é pelo Instagram, costumam ter lá.
Ana: Ok. E consegues pensar em mais alguma desvantagem que tu achas que
tenha, por exemplo aquela revista que tu me mostraste?
E7: Sim. Por exemplo, o problema da revista que eu te mostrei, para mim é o
motor, barra de pesquisas.
Ana: Como mostraste á bocado, tiveste dificuldades em pesquisar.
E7: Primeiro é isto não haver uma aplicação e eu ter que andar á procura de
todas as vezes até encontrar a, a página.
Ana: Sim.
E7: Que agora não me está a aparecer no Google. Deve ser isto. Ok, é isto.
Ana: Ou seja, para ti, não ter uma aplicação que tu possas utilizar no tablet é
uma desvantagem.
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E7: Exato.
Ana: Mas tu também lês essa revista no computador?
E7: Sim. É exatamente igual ao tablet. Não muda o formato. Agora o que me
irrita aqui é, por exemplo, se for procurar o artista, na barra de pesquisas,
imagina, se eu escrevesse só o r e ele me desse sugestões como no Google
faz...
Ana: Pois.
E7: Percebes? Dentro do que existe na revista, r, artistas com o nome r, e
depois eu continuo a escrever ri e aparecia-me só com ri como aparece
aqui.
Ana: Sim, claro.
E7: Mas não. Ou escrevo tudo direito, ou não tenho nada até acertar no nome.
Ana: E não há mais nenhuma desvantagem que tu possas pensar? Ou mesmo
uma vantagem muito grande que possas pensar em utilizar essa, essa
revista em particular.
E7: Acho que não.
Ana: Ok, então acho que também já falamos de tudo. Muito obrigada.

Entrevista 8
18 Fevereiro / Universidade do Minho
Telemóvel e computador
26 anos, estudante do mestrado em Design de Comunicação e Moda
Ana: Isto não são assim muitas perguntas é só para saber se tu lês artigos online.
E8: Tá.
Ana: Que tipo de artigos tu lês online, onde é que o costumas fazer.
E8: Usaste isso para falar para a pesquisa, né?
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Ana: Sim, sim.
E8: Tá, tá.
Ana: Então... Se tu lês revistas ou outro tipo de artigo.
E8: Hoje não muito mais, depois que mudei para cá, eu acabei cortando esse...
Não cortando, mas por conta de estrutura, eu não... Hoje muito pouco.
Ana: Sim.
E8: Mas é mais em site e algumas coisas que eu vejo eu estou basicamente pelo
celular.
Ana: Sim. Então costumas...
E8: Os dois acessos são...
Ana: Exato.
E8: São via Notebook e celular, digamos assim.
Ana: Sim. E o tipo de, de revista ou o tipo de artigos que tu lês, por exemplo no
telemóvel será diferente do tipo de artigos que lês no teu computador?
E8: Não, acho que em alguns eu fico um pouco bloqueado porque no celular
eu não consigo abrir. Até mesmo por conta da formatação. Mas quando é
questão da parte académica vou mais para o uso do computador.
Ana: Sim, sim. E o contexto? Por exemplo, se tu lês, imagina. De manhã quando
acordas, entras em casa, qualquer coisa. Se lês mais no telemóvel, se é no
computador, ou...
E8: Mais á noite e é mais no computador, realmente. Porque no celular acaba
por você ficar bloqueado por conta de várias...
Ana: Sim, sim, sim.
E8: A questão de formatação. Acho que é mais complicado... É mais... É.
Ana: E para ler é mais difícil, sim.
E8: Artigos, sim, é mas é no computador.
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Ana: No computador, sim. E que tipo de artigos é que costumas ler? Sites por
exemplo.
E8: É mais relacionado com o design. Procuro sempre no Google, que tem
aquele Google Académico.
Ana: Sim
E8: Que é o que eu pesquiso mais. Tem outros dois sites que eu acabo usando,
mas é que eu agora não lembro. Mas o Google Académico é o que eu mais
utilizo para a aperte académica de pesquisa.
Ana: Caro, sim. E a parte de lazer? Já utilizas outro tipo de site, se é na mesma...
E8: De lazer, vou dizer que eu acabo, inconscientemente vou para um site da
minha área.
Ana: Claro.
E8: Que eu sou da área de design de moda, então utilizo a WGSN que é o que
a universidade tem acesso, alguns sites de feiras que é para acompanhar o
que está acontecendo. Tanto feiras aqui, quanto feiras no Brasil. E sites de
notícia do Brasil para ficar um pouco aqui do que está acontecendo lá.
Ana: Sim.
E8: Mais ou menos isso.
Ana: E se eu te pedisse agora para tu me mostrares, até pode ser no telemóvel
algum artigo, alguma coisa que tenhas lido recentemente, se não te
importares.
E8: Sim, se eu tiver aqui.
Ana: Sim. E tu não costumas usar, então, nenhuma aplicação em particular para
ler. Costumas usar o browser no computador...
E8: Não... É mais diretamente no... No Safari, essas coisas.
Ana: Sim, sim.
E8: Não sei se vou ter aqui.
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Ana: Sim. Se... quando precisares de ir diz-me.
E8: Olha... Os meus últimos acessos não têm nada. É, eu acho que...
Ana: E tu estás a procurar aí no...
E8: Estou aqui no.... Aqui que têm as que eu abro. (Está na aplicação do
Chrome no telemóvel a ver os separadores que tinha aberto).
Ana: Exato.
E8: Tenho a Wikipédia que ás vezes. Mas não é nada... Eu não confio nele para
chacar dele que é um site avulso.
Ana: Claro, sim.
E8: Mas é um site de pesquisa para pelo menos entender alguma estética do....
Algum significado.
Ana: Sim, sim.
E8: Ou... Não que eu vá citar isso no trabalho.
Ana: Claro. E depois para, se quiseres aprofundar já procuras melhor.
E8: Exatamente, eu vou para outros sítios. (Continua a procurar nos
separadores do Chrome).
Ana: Não tens assim muita coisa. E que... Consegues-me dizer assim um,
pronto, assim alguma dificuldade que tu tenhas em encontrar essas... Essas
pesquisas para os artigos que tu queres ler na tua área.
E8: Sim, sim. Eu acho que tem muita coisa que é restrito, que é... Acaba por
a gente não encontrar na internet, ou se não, o acesso é muito vago. Você
acha informação, mas você que aprofundar aquele determinado assunto e
acaba por não encontrar.
Ana: Pois, sim.
E8: Vou te dar um exemplo aqui no semestre passado, nós fizemos um trabalho
que a minha parte era ficar em sima de aromaterapia.
Ana: Sim.
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E8: E... O trabalho que o som iria ajudar para a pessoa adormecer ou, durante
o sono. Então eu tive dificuldade de ter um estudo de um, inclusive de um
médico específico do sono. Ele escreve para um blog referente a alguns
assuntos de saúde sobre o sono.
Ana: Sim.
E8: Porem eu não achei nada concreto de informação assim.
Ana: Pois.
E8: Que é um estudo...
Ana: Que é mais específico, sim.
E8: Exato. Só tinha assim uma pesquisa dele. Ele teve alguns relatos, mas não é
nada que eu tenha uma fonte de pesquisa...
Ana: Mais fiável, não é?
E8: Sim, não seria um site que eu poderia colocar por exemplo no final de uma
bibliografia.
Ana: Claro.
E8: Ele escreve para um blog, então um blog já não é uma referência.
Ana: Pois, sim.
E8: E aí... Foi uma dificuldade que eu encontrei.
Ana: Sim, então é mais, se calhar, dificuldade em termos de viabilidade da fonte.
E8: Sim, sim.
Ana: De tu poderes garantir que aquela fonte é viável para tu utilizares e não
propriamente...
E8: Exato. Até mesmo para eu ter um estudo que a NASA faz referente ao sono.
Porém o site da NASA não...
Ana: Pois.
E8: Você não consegue ter acesso aquele estudo, mas eu sei que eles fizeram
porque ele foi citado numa revista.
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Ana: Sim, sim, sim. Claro.
E8: Mas a revista não era fonte de informação e também o site da NASA não
tinha como colocar.
Ana: Pois.
E8: Ou seja, ficou muito vago, sabes? A informação.
Ana: Sim. E consegues encontrar alguma vantagem. Pensar em alguma
vantagem que tu tenhas. Por exemplo em... Na pesquisa ou que tu
tenhas feito, não é? Alguma vantagem, tipo alguma coisa que tu achas
que é vantajosa. Por exemplo em relação ao browser ou a pesquisar no
computador, na internet.
E8: Eu acho que é a facilidade. A questão de... É muito mais ágil, sem estar...
Querer ou não, a gente faz muita coisa no computador.
Ana: Sim, sim.
E8: Então, automaticamente você vai querer ver sobre aquele determinado
assunto que você já está no computador e quando você está no computador
lendo e já escrevendo, você torna muito mais prático.
Ana: Exato, mais ágil.
E8: Porque você pode estar em qualquer lugar e você vai utilizar qualquer
ferramenta. Ao invés de você ter que ir para a biblioteca, pegar um livro e
sentar, ter que ler.
Ana: Sim.
E8: E depois tem até a formatação do computador que você consegue dividir a
tela...
Ana: Sim, claro.
E8: E ter duas funções. E aí você torna muito mais suave.
Ana: E então essas pesquisas e essas leituras que tu fazes também estão sempre
relacionadas à tua área de trabalho, não é?
243

E8: Sim, sim, sim.
Ana: E à tua are a de estudos.
E8: Exato.
Ana: E tu utilizas muito para... para a tese ou para os teus trabalhos que estás a
fazer. É para perceber mais ou menos o contexto. E quando tu estás a ler
essas, ou revistas online ou estes artigos online, tu lês tipo, imagina, do
início até ao fim, se vais lendo de forma, tipo vais saltando...
E8: É assim, eu vou, primeiro aleatoriamente polando.
Ana: Sim
E8: Depois o que eu vejo que é realmente que o assunto está dentro do que eu
estou procurando eu acabo.
Ana: Já lês...
E8: É
Ana: Claro. Para ser mais rápido, não é?
E8: Exatamente, sim, sim.
Ana: Se não te interessar passas para outra.
E8: Passo para a frente. Exato.
Ana: Sim, e quando procuras alguma revista ou qualquer coisa para tu leres já
sabes me dizer mais ou menos como que o processo do online.
E8: Como assim?
Ana: Se tu precisares de ir...
E8: Não...
Ana: Procuras por exemplo se vais procurar no Google ou se vais procurar já
num site específico. Se...
E8: É depois eu procuro noutro sítio e vou...
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Ana: Vais comparando a informação.
E8: É... Depende muito do que é que eu vou procurar geralmente vou polando
de site em site.
Ana: E já existe algum site que, imaginamos em termos de lazer, que tu já
utilizes com frequência ou que...
E8: Lazer, WGCN. Que é o que eu acabo pegando para fazer coisa da minha
área.
Ana: Sim, ok.
E8: E o que eu mais acesso.
Ana: E para além disso existe alguma aplicação que costumamos utilizar sem ser
para ler. Pode ser já por outras coisas, por exemplo no telemóvel.
E8: Bom, aplicação do WGCN... Aplicações relacionadas á minha área.
Ana: Sim, sim.
E8: Dai tenho o WGCN que eu tenho acesso no celular, mas eu até não acesso
tanto quanto eu uso no computador. Acho que é, é mais fácil.
Ana: E não sei se te importas de me mostrar.
E8: Não...
Ana: Para eu...
E8: E aí tem o Vogue e o NCBI dos desfiles que também acho muito mais
pratico.
Ana: Então aí já acesas no telemóvel essas aplicações?
E8: Sim, sim.
Ana: Quer seja a da Vogue...
E8: Que é aí que eu consigo ver... ele é fácil porque, eu venho aqui coloco a
busca de qual é o designer que eu quero procurar. Daí tem uma ferramenta
que depois que eu venho aqui... Aí ele está separado do nas estações.
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Ana: Sim.
E8: É automá... E alguns você consegue ver também foto. Mas se você, tem
umas, um realise, né? Da coleção. As outras estações e aí tem alguns estilos
você tem divisão. Tanto do look quanto dos detalhes daquela, daquele look.
Ana: Sim, e o para ti é vantajoso para... né?
E8: Exato. E a foto é de alta qualidade então eu posso dar zoom.
Ana: Exato.
E8: Tem alguns que tem... Quando o designer, ele não tecida, ele faz, ele acaba
criando um espaço, não é? No estúdio.
Ana: Sim.
E8: E ele acaba, ou filmando, ou fotografando. Então você consegue ver até a
roupa em movimento.
Ana: Exato. Isso é bom.
E8: Sim, sim, é. E eu vou dando print no que eu gosto, vou separando.
Ana: Exato. E isso dá, não sei se dá para guardar ou então guardas só com o
print?
E8: Não. Eu tenho que dar print. Não é como o Pinterest que. Há, o Pinterest
também uso.
Ana: Sim
E8: Que você vai lá, salva e joga na face do...
Ana: Exato.
E8: Nesse não, tenho que dar print e salvar na minha pasta.
Ana: Então tu também utilizas o Pinterest para...
E8: Pinterest, sim, sim, sim, sim.
Ana: Exatamente para esse propósito, não é?
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E8: O Pinterest é muito versátil porquê? você coloca um assunto ele vem
vários relacionados e aí, de um, você coloca em um e vai te puxando a
alguns assuntos parecidos.
Ana: Exato.
E8: Ele já vai filtrando o seu interesse.
Ana: Claro.
E8: Até antigo, mas ele já, já sabe o que é que você pesquisa com frequência.
Ana: Exato, já vai memorizando, não é? De certa forma.
E8: É... Vai memorizando.
Ana: Aquilo que tu costumas querer. E que outras aplicações, se tiveres
outras que, que costumas utilizar. E quais são as vantagens para ti dessas
aplicações em específico. Né?
E8: Bom. Eu acho que uma questão é você conseguir salvar sem ter que acessar
memória. A outra, quando o... Acho que quando dá print e salva querendo
ou não acaba que você pode deixar aquilo ali passar batido. Você esquece
ou deixa, por isso mesmo. Eu acho que são esses os pros e contra, sim.
Ana: Exato. Ou seja, dirias que a desvantagem dessa aplicação da Vogue que me
mostraste é mesmo não poder guardar.
E8: Exato.
Ana: É mais chato depois tens de estar aí a...
E8: Se bem que acabo aqui e gasto a...
Ana: A memória.
E8: A memoria do celular.
Ana: Sim. E, pronto, e noutros contextos. Outro tipo de aplicações que já não
são do, deste contexto da moda, da tua área que costumas utilizar?
E8: Já usei implicação de relacionamento. Eliminei. Aqui na verdade... Já tive
os três. Relacionamento, Netflix...
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Ana: Sim.
E8: Tem aplicativo de vinho que é quando eu pego o rótulo do vinho tinto foto
e ele vem fazer pesquisa de mercado com várias... Quantas notas que as
pessoas dão. São avaliações daquele determinado vinho você consegue
salvar o vinho que você gosta.
Ana: Exato.
E8: As aplicações de música...
Ana: E quais são as que tu dirias que são vantagens dessas aplicações? Porquê
que usas essas e não outras, não é? Nesses contextos.
E8: Por exemplo. De música eu tenho dois, mas eu só uso um. Eu tenho o
Sound Claud e tenho o Spotify.
Ana: Sim.
E8: O Sound Claud eu uso porque eu não preciso de estar pagando.
Ana: Exato.
E8: Eu consigo salvar a minha música mesmo. Você consegue criar uma
playlist. No Spotify também, mas você tem que pagar mensalmente. Então
eu quero não quero ter esse custo. Tenho aplicação de Hostel. Eu só tenho
um porque é onde eu consigo ver quando vou viajar para um pais. Eu
coloco a região onde eu vou ficar apresenta os principais, as notas do que as
pessoas... As avalia... As avaliações e os valores.
Ana: Sim.
E8: Então eu já consigo filtrar mediante o meu... Quanto eu posso pagar.
Aplicação de transporte que é questão de viagem também decolar que é...
São redes de para você comprar passagens.
Ana: Sim.
E8: RBNB, mas eu uso muito pouco porque eu acabo ficando em Hostel.
Ana: Pois.
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E8: Aplicação de corrida já usei hoje não sei porque alguém aqui. Já foi uma
época que... O Facebook, uso muito pouco. Só para não ter que perder
contato com as pessoas, mas a aplicação que eu não uso quase nada,
realmente. Mensager é uma aplicação que eu utilizo mais por conta
da universidade porque que só começa a usar mais o menos que o do
WhatsApp. O WhatsApp eu uso muito. Aplicações de email Outlook daqui
da universidade... E do Banco.
Ana: E qual é que tu dirias que seriam, por exemplo desvantagens de alguma
dessas aplicações? Que tu digas, não gosto mesmo nada por causa disto...
E8: Na verdade todos os que eu. Sei lá, acho que sim, acho que são todos
validos porque isso antecipa muito, agiliza muito.
Ana: Sim, sim, sim, sim.
E8: Principalmente o banco. É uma coisa que eu, que eu tenho acesso... Porque
sei quanto dinheiro eu tenho na conta, quanto que eu posso gastar, quanto
que eu tenho que transferir para conseguir fazer tudo...
Ana: E não é preciso estar sempre a ir...
E8: Exatamente. Eu não preciso, nem para ir ao banco para fazer isso.
Ana: Claro.
E8: Mesmo os de comunicação, acho mais que são essa questão de facilidade.
O WhatsApp, nem que seja, eu acho que todas são validas. O Mensager
em si, eu não gosto tanto porque as pessoas falam muito. Acaba que tem
uma discussão muito prolongada e ele é chato para você mexer mesmo.
O Manuseio é ruim. O WhatsApp eu prefiro. É, acho que é isso. E tem
aplicação que precisa pagar...
Ana: Pois, sim. Já, já está tudo. Já te perguntei o que tu costumas ler, já te
perguntei aonde, acho que já me mostraste todas as aplicações em relação
á leitura... Se eu pudesse mostrar a outra que tinha dito... Disseste-me a
Vogue e disseste outra.
E8: A do WGCN.
Ana: Exato. Se me puderes mostrar.
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E8: Sim...
Ana: Fazer assim uma visita guiada.
E8: Há tem um aplicativo que eu gosto também muito, é um de foto.
Ana: Sim.
E8: Gosto muito de fotografia. E é que é esse daqui, que eu faço ou tratamento
de imagem ou a junção de duas imagens.
Ana: Sim. Uma pessoa vai acumulando muita coisa e depois fica...
E8: Sim, sim. Olha, isso aqui é uma ferramenta que eu utilizo pra a street story
que é o que tem no WGCN.
Ana: Sim.
E8: Uso muito.
Ana: E como é que funciona mais ou menos a aplicação?
E8: A formatação é praticamente a mesma. Porque ele é muito mais... Tem
imagem e texto. Vou abrir, só um segundo. (Esta aplicação pede para
iniciar cessão no início visto que todo o seu conteúdo é pago.) Ele é quase,
praticamente... Ele é bem parecido com o site. Então? Só um minutinho...
Gente...
Ana: E tu tens que ter uma página de utilizador?
E8: É, eu tenho que ter uma conta, é onde eu estou, inclusive.
Ana: Sim, sim.
E8: Mas essa conta. Ah, o WGCN. A vantagem de ser do... Que tem uma ligação
da universidade com a WGCN. Então, se você é aluno, você consegue ter
acesso.
Ana: Exato.
E8: Mas, se eu for fazer isso sozinho, eu não vou porque você tem que pagar.
Ana: Pois, então tens essa vantagem de não precisares de pagar porque estás a
estudar aqui.
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E8: Sim. (Continua com dificuldades em fazer o log-in.) A parte de ter esse é
praticamente isto daqui.
Ana: Sim.
E8: Ok? Você coloca os assuntos aqui... fashion, lifestyle, o menu, moda
feminina e masculina.
Ana: Sim.
E8: É mais ou menos isso.
Ana: E vai te mostrando assim...
E8: Ah, sim, tem as divisões e você pode escolher o que você tem, as estações e
aqui os assuntos porque ele tem tanto parte de imagem, quanto texto.
Ana: E então, dá te jeito, não é? Para ler sobre alguns assuntos...
E8: Sim, sim. E ele dá só uma imagem referente aquele assunto. Não
necessariamente que te vai dar várias. A vantagem do WGCN é que é um
resumão de tudo. Não é só de roupa.
Ana: Sim.
E8: Então você tem parte de casa, designer gráficos...
Ana: Sim.
E8: Não sei...
Ana: Sim, obrigada, está tudo.
E8: Imagina.
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Entrevista 9
19 Fevereiro / Universidade do Minho
Telemóvel e computador
45 - 50 anos, Professor na Universidade do Minho
Ana: E então um professor lê revistas ou publicações online.
E9: Leio praticamente só notícias e procuro algumas coisas às vezes
especificamente coisas técnicas e assim. Procuro isso online. Revistas assim
por, por sistema não.
Ana: Sim
E9: Só artigos às vezes porque estou no Facebook, que alguém partilha
qualquer coisa eu vou ver.
Ana: Então é usual o professor usar o Facebook para estar atualizado talvez
algumas notícias.
E9: É mais para passar tempo. Não tenho nada que fazer, começo para la a ver.
Ana: Claro.
E9: Não tenho muito o hábito, mas às vezes aparecem coisas interessantes.
Ana: Sim
E9: Ou mandam-me coisas, ainda hoje me mandaram uma coisa só. Isto é só
um exemplo, mandaram-me uma coisa que já agora também podes ficar a
saber. (abre a aplicação do Mensager no telemóvel e clica num artigo que
lhe foi enviado sobre a Lua Nova.)
Ana: Ah, sim, sim.
E9: É hoje ás 6:10h. É no Nordeste, acho eu.
Ana: É bom saber, por acaso.
E9: Vou estar a dar aula, mas, pronto. Basicamente algumas coisas e artigos de
opinião que francamente eu nem sempre leio até ao fim.
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Ana: Então costuma ler no telemóvel ou no computador?
E9: As duas coisas, se ficar mais até no telemóvel porque geralmente faço isso.
Geralmente faço isso quando. Quando não tenho nada que fazer, estou á
espera da comida no restaurante ou qualquer coisa. Vasculhar o Facebook
e encontrar essas coisas. Ou então vejo também naquela página de notícias
que aparece no Google.
Ana: Sim.
E9: Pronto aparecem algumas coisas. Vou ás vezes aos sites de futebol ver
resultados, mas pouco mais também não perco muito tempo aí.
Ana: Então lê quando está à espera de alguma coisa. Qual é que diria, por
exemplo, quantas mais ou menos quantas notícias ou quantos artigos ou
publicações é que costuma ler por dia no telemóvel por exemplo?
E9: Não sei, não faço ideia. Pode haver dias em que não leio nenhum noutros
em que leio mais, duas, três, digamos.
Ana: Sim, e mais ou menos em que circunstâncias?
E9: Tomar o pequeno almoço. No restaurante, à espera da comida ou então,
se estiver sozinho enquanto como. Mais. Amanhã tenho uma consulta no
dentista e vou com certeza ler enquanto que estou á espera.
Ana: Claro.
E9: Embora que costuma haver jornais físicos lá e eu pego nos jornais,
normalmente prefiro. Não tenho nenhuma situação habitual, é quando não
tenho nada que fazer.
Ana: Sim, é normal quando uma pessoa está à espera... E qual é que diria que
seria a diferença entre ler no telemóvel por exemplo no computador e até
podem dizer por exemplo, ler também os jornais físicos ou revistas físicas.
E9: Eu no computador, até gosto de ler. Leio praticamente tudo, mesmo
trabalhos de alunos e tudo, eu não lhes peço para imprimir, leio tudo no
computador. No telemóvel, pronto. O meu telemóvel, pronto, o meu
telemóvel até é grandinho, mas, para já, eu uso óculos e uma parte das
vezes não estou com os óculos...
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Ana: Pois, sim.
E9: E tenho dificuldade em ver.
Ana: Sim
E9: Tenho uns óculos aqui no local de trabalho, mas não levo para o
restaurante e depois tenho que andar a fazer zoom e não sei o quê. E ás
vezes tenho mesmo que fazer zoom e andar da esquerda para a direita para
conseguir ver melhor. Pronto, é mais desconfortável. Não se tem, penso
que não tem vantagem nenhuma, para além de estar connosco.
Ana: Claro. A portabilidade seria a única vantagem se calhar.
E9: É, exatamente.
Ana: E então diria que lê esses artigos ou publicações de uma forma mais
prolongada mais rápida, se vai saltando e só lê aquilo que chama a atenção.
E9: Sim. Dificilmente leio um artigo até o fim.
Ana: Claro.
E9: Apanho o resumo e pouco mais e depois se me interessar leio até ao fim, se
não e vou saltando só para passar tempo.
Ana: Claro, sim. E no computador já diria que já lê com mais atenção, talvez?
E9: Ora bem, no computador eu tenho que ler muitas coisas
profissionalmente. Portanto leio essas coisas com atenção
profissionalmente. Sejam os trabalhos dos alunos, sejam artigos técnicos,
ou até artigos às vezes que tenho com questões laborais, sindicatos, não
sei o quê, leio com mais atenção no computador e com mais conforto, sem
dúvida.
Ana: E podia-me mostrar algum artigo que tenha lido recentemente ou alguma
publicação.
E9: No telemóvel?
Ana: Sim, pode ser.
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E9: Que tenha lido... Pronto, li este que te mostrei agora... Por. Acaso não li
nenhum destes que está aqui, mas posso lhe dizer o que leria se estivesse
agora aqui.
Ana: O professor está na aplicação...
E9: Estou no Google. O que aparece aqui é em todo o lado. Era capas de ler
isto porque é da minha terra. Era capaz de ler isto por curiosidade porque
não sei como é que uma pedra isola as pessoas. Isto aqui já mesmo só se me
sobrasse, se não tivesse mais nada para ler.
Ana: Claro.
E9: Porque é o desporto, o bla bla bla. Coisas tecnológicas. Isto aparece-me
aqui esta coisa do BTT que eu não estou habituado. Mas por acaso pratico
BTT e ele deve ter descoberto isso de alguma maneira. O Benfica, outra vez.
Tecnologia gosto de telemóveis e não sei o quê, embora que aqui estão a
falar de capas de telemóveis e não me interessa nada. Homem esfaqueado
em bairro do porto. Também se não tiver mais nada para fazer. Porque.
Este era capaz de ver porque interesso-me por esta parte de tecnologia
Ana: Exato. Percebendo a partir dos títulos aquilo que me interessa ler,
aquilo que não lhe interessa, filtra a partir daí e depois vê se o artigo é
interessante.
E9: Se for aqui no Facebook... Isto é muito fofo de facto.
Ana: Sim.
E9: Mas isto não é um artigo, foi ela que escreveu.
Ana: Sim, sim.
E9: Blitz Leio muitas vezes. Artigos sobre bandas. Aliás, até tenho um bilhete
para ir ver os The Cure.
Ana: Ah, boa.
E9: Era capaz de clicar para ver o que é que...
Ana: Exato.
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E9: Concertos especiais de trigésimo aniversario de desintegration que é o
álbum.
Ana: Então o professor também segue algumas revistas ou marcas no Facebook
e quanto vão fazendo as publicações também...
E9: Sigo, mas não. Não procuro, digamos. Apareceu aqui, opimo.
Ana: Claro.
E9: Li.
Ana: Exato.
E9: Se não tivesse aparecido também não ia á procura.
Ana: Sim Exato.
E9: Não tenho...
Ana: Como apareceu, professor viu e se gostar se, se lhe interessar, não é? vai
ler.
E9: Exatamente. Procuro, a menos que sejam coisas técnicas, ás vezes.
Ana: Sim.
E9: Isso procuro. Mas... porque tenho que procurar
Ana: Claro.
E9: E ás vezes até mesmo por interesse próprio e tal. Mas, não, não tenho
nenhuma revista assim que sigo. Tenho revista, uma revista física que por
acaso deixei de receber agora, mas não interessa muito.
Ana: Sim, Física já não. Se tiver alguma, algum site online que o professor
também leia e que tenha a ver com essa revista. Pronto, sim, mas. Física,
já não.
E9: Pronto, tinha uma que eu lia e costumava tê-la na casa de banho.
Ana: Sim.
E9: Agora deixei isso. Pronto. Mas era aí que eu lia essa revista.
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Ana: E o professor utiliza então a aplicação do Google e a aplicação do Facebook
para ir vendo quando está à espera de alguma coisa, para ir vendo essas
notícias. E quais é que lhe parecem que são as vantagens dessas duas
aplicações que utiliza?
E9: O Google não é uma aplicação, aquilo é...
Ana: Sim, sim, é o browser.
E9: Acho que é a página, a página do início da coisa... Vantagens do Facebook.
Mas agora no contexto das revistas?
Ana: Sim, no contexto da leitura, mas mesmo pessoalmente quando está no
Facebook, se existe alguma vantagem específica. Se...
E9: Sei lá, a gente distrai-se. Já já aconteceu de nós conseguirmos organizar
jantares de turma.
Ana: Sim.
E9: E as pessoas que conseguiram os contatos, foi pelo Facebook.
Ana: Sim, sim, sim.
E9: Depois. Vamos ver, vamos sabendo de novidade de outras pessoas. A maior
parte delas não interessa para nada. Pronto. Mas depois há pessoas que
sistematicamente partilham conteúdos mais sérios, não é?
Ana: Exato.
E9: Pronto. E. E como aquilo depois se ajusta muito aquilo que nós clicamos,
acabam por aparecer...
Ana: Exato, acaba por filtrar...
E9: Conteúdos de pessoas que, que nos interessam e que publicam coisas que
nós vemos. Pronto, a vantagem é essa, mas eu não sou assim uma pessoa
muito técnico... Aliás sou uma pessoa tecnológica mas em termos... Isto
mexe um bocado com o social e eu não, já não sou da geração de andar aqui
sempre a clicar e não sei o quê.
Ana: Sim.
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E9: Portanto eu vejo algumas vantagens nesse aspeto porque realmente nós
não estamos atentos a tudo e assim, vão aparecendo conteúdos que até nos
interessam, não é?
Ana: Sim, sim.
E9: É essa a vantagem que eu diria que tem o Facebook.
Ana: E alguma desvantagem que o professor...
E9: Desvantagem no Facebook?
Ana: Sim.
E9: Mas a nível de revistas e tal?
Ana: Sim, sim.
E9: A nível pessoal digo já. Há pessoas que se expõem.
Ana: Pois.
E9: De uma maneira que é absolutamente... E até comprometem, penso eu, a
segurança deles.
Ana: Pois, sim.
E9: Há pessoas que partilham. Coisas que são absolutamente inúteis,
desinteressantes.
Ana: Exato.
E9: Portanto é uma perda de tempo, e até nem percebo muito bem como é que
as pessoas se põem aí assim. E por isso é que eu estava a dizer que eu não
sou assim um adepto por aí alem porque em termos sociais e em termos
Humanos tem muita coisa a dizer.
Ana: Perde-se um bocadinho.
E9: Portanto em termos de revistas, desvantagens do Facebook, não vejo. Há
partida, tudo o que vêm é por acréscimo, não é? Eu se quiser leio, se não
quiser, não leio.
Ana: E do próprio Google, não é? Dessas, dessas publicações que lhe vão
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aparecendo. Consegue ver alguma vantagem ou alguma desvantagem?
Desse método.
E9: A vantagem é eu vou recebendo notícias todos os dias. Desvantagens, é que
eu tenho que confiar um bocado nos algoritmos de seleção de coleção das
notícias.
Ana: Pois, sim.
E9: E isso, penso que em certas situações pode ser uma desvantagem.
Ana: Claro.
E9: Está-nos a limitar. Ele está-me sempre a atirar com notícias de telemóveis.
E eu até gosto, mas eu gosto. Mas é, mas não me interessa saber se o S10 vai
ter uma capa cor de rosa.
Ana: Sim.
E9: Eu quero saber quando sair um telemóvel novo.
Ana: Sim, sim.
E9: A aplicações de coisas... Mas eles, depois como têm que publicar, estão
sempre a publicar...
Ana: Pois é.
E9: Algumas coisas que não têm interesse nenhum e nós estamos sempre a
apanhar com essas notícias apesar de não, até não nos interessarmos. E
limita-nos um bocado. Digamos assim, se eu quisesse informar-me eu...
Cultivar-me. Pronto. De alguma forma e fosse procurar aquilo que me
interessa... Eu tinha toda a minha disposição e, assim, como eu me limito
só a carregar ali...
Ana: Exato.
E9: Por, por, por pesquisa.
Ana: Mas também porque está à espera de alguma coisa, é o contexto, não é?
E9: Sim, sim. Também não é, exatamente. Mas de qualquer maneira estou
limitada àquilo que ele me apresenta.
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Ana: Sim, sim.
E9: Isso é uma grande desvantagem.
Ana: Isso é uma desvantagem, se desse para filtrar de alguma forma...
E9: Ele filtra, só que ele não...
Ana: Mas é automático, não é?
E9: Exatamente. Enquanto que já com o Facebook. Eles também filtram quais é
que são as publicações nos são apresentadas.
Ana: Sim, sim.
E9: Mas. Mas pelo menos. São pessoas que...
Ana: Sim.
E9: Que partilham esses conteúdos que nós depois podemos achar, ou não,
interessantes. Ali é tudo um bocado automático. Ás vezes sinto que tou ali
e não aparecem coisas importantes.
Ana: Exato, não são interessantes ás vezes.
E9: Relativamente aos jornais, já agora, não sei se ia chegar aí.
Ana: Sim.
E9: Eu às vezes vou aos jornais ver noticias até, mas alguns deles que...
Algumas notícias têm que se subescrever se não, não se pode ver. Ou
então, vê-se só três ou quatro linhas e depois.
Ana: Exato.
E9: Se eu preferia, se prefiro o jornal físico. Prefiro quando estou de óculos.
Ana: Pois, sim, então no telemóvel também tem a vantagem de poder aumentar
e, se não tiver com os óculos.
E9: Sim, nesse aspeto sim mas é puco confortável
Ana: Claro, sim.
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E9: Se fosse um tablet, aquilo já era, já era melhor. No Telemóvel, pronto. A
gente aumenta e vê e tal, mas não...
Ana: Claro. E o professor... Esses jornais lê, lê-os também no Google, não é? No
browser ou tem alguma aplicação de jornais?
E9: Browser.
Ana: É no browser, sim. E. Pronto. Quais seriam também as vantagens? Já
me falou de algumas desvantagens, não é? De bloquear... Ser preciso
subscrição para ver algumas das notícias e quais é que seriam algumas
vantagens que o professor consegue encontrar?
E9: A vantagem é que... Relativamente ao físico? Está sempre atualizado. Em
princípio, ou pelo menos esperamos que esteja.
Ana: Sim.
E9: Enquanto que o físico é de dia a dia.
Ana: Sim.
E9: Porque eu ali, se há uma notícia de última hora, aparece logo, não é?
Ana: Exato.
E9: E estamos sempre... E depois eles apresentam vídeos.
Ana: Sim.
E9: Tenho. Outros, outras, outros conteúdos, não é? Embora depois... A
desvantagem, grande desvantagem de todos eles e de algumas revistas
e tudo é a publicidade que aparece. Que... eu não me importo com
publicidade, mas às vezes é muito intrusiva porque aparece no ecrã e temos
que andar á procura da cruz para mandar aquilo embora e depois não
acertamos na cruz e abre não sei o quê e se for um computador a gente tem
os tabs todos e sabe onde é que está. Aqui e mais é mais difícil.
Ana: Sim, sim.
E9: De repente aparece uma coisa nova e nós não...
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Ana: Exato.
E9: Essa é a desvantagem. É um bocadinho confuso, um bocadinho
bombardiante. Não sei se nas App’s deles acontece o mesmo, mas suponho
que sim.
Ana: E noutros contextos que aplicações é que o professor gosta de utilizar? Já
sem ser de leitura. que tipo de aplicações?
E9: Pouca coisa. Ora vejamos. Tenho aqui um joguito ou outro só para me
distrair.
Ana: Claro.
E9: Tenho o Youtube. Entre a aplicação e o browser também a diferença
é pouca. Adoro o Google Eart, mas gosto mais dele no PC. Pronto.
Aplicações, calendário, meteorologia.
Ana: Sim.
E9: Fundamental para mim. O que é que eu tenho aqui mais? Não tenho aqui
mais nada de especial. Tenho aqui o Vivino. Conhece?
Ana: Não, não conheço.
E9: É de fotografar garrafas de vinho
Ana: Sim já ouvi falar.
E9: Mas tenho há muito pouco tempo, nem uso. é capaz até de me esquecer
que o tenho aqui. Mais. Tenho o Sky View. Conhece?
Ana: Sim.
E9: Pronto. Tenho o uma aplicação que é o Google keep que é para tirar notas.
Ana: Sim.
E9: E depois tenho o WhatsApp, o Mensager.
Ana: Claro.
E9: Tenho o Shazam...
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Ana: Sim, e dessas aplicações que mais utiliza quais é que diria que seriam as
vantagens de utilizar essas aplicações no telemóvel e quais é que seriam,
talvez, algumas desvantagens para o professor.
E9: Elas estão feitas para o telemóvel e fazem muito sentido no telemóvel.
Principalmente as de comunicação e das redes sociais.
Ana: Claro, sim.
E9: O Google Eart é muito mais confortável no PC porque uma pessoa tem que
ter uma visão. Todas elas têm a vantagem, mais uma vez da portabilidade.
Ana: Sim, sim.
E9: O Google Sky eu não posso usar com o PC.
Ana: Pois.
E9: Não vou lá para fora com.. Alias nem ele tem os sensores necessários para
isso e aqui funciona muito bem. O banco. Praticamente só para consultar,
seu eu tiver que fazer operações, eu vou ao PC, garantidamente.
Ana: Sim.
E9: Há, tenho aqui uma aplicação que é muito importante para mim que é
o Meo Go que é para eu ver televisão. Vantagem de ver no telemóvel?
Portabilidade, mais uma vez. Desvantagem? É muito pequeno.
Ana: É muito pequeno, sim.
E9: Pronto e basicamente é isso.
Ana: Sim.
E9: Não sei o que possa dizer mais á cerca disso.
Ana: Sim, e é tudo também que eu tinha para lhe perguntar. Obrigada.
E9: Foi útil?
Ana: Sim
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Ana: A primeira pergunta é se tu lês online, se tu lês online.
E10: De vez em quando sim. Queres que te diga o site?
Ana: Sim, podes dizer o site.
E10: Read Comics Online.
Ana: Sim.
E10: Eu só leio comics, por isso. Acho que é importante dizer isso.
Ana: Sim, tu costumas ler. Tipo, se é no tablet, no computador, se lês em
todos...
E10: Leio no tablet e no telemóvel.
Ana: Sim.
E10: Mas no computador não.
Ana: Ok. E em que...
E10: Muito por ser uma coisa tipo, sei lá, mais portátil.
Ana: Sim.
E10: Que é quando, nas horas livres. Ou no metro, ou em casa, ou assim, estou
a ler.
Ana: Exato.
E10: Agora no computador também é mais para trabalho.
Ana: Não usas muito para... Mas lês outro tipo de coisas no computador, então.
Ou é só mesmo tipo...
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E10: Para um trabalho ou assim. Quando pedem referencias, isso leio. Quando
estou a fazer o trabalho. Mas se não, dizer, tipo, olha, vou, vou ler um
livro, vou ler um comic, não vou para o computador.
Ana: Exato.
E10: Vou para o tablet ou para o telemóvel.
Ana: E qual é o contexto por exemplo. No tablet e no telemóvel, como é que tu
diferencias?
E10: Como assim?
Ana: Por exemplo, se tu em casa lês mais no tablet...
E10: Acho que é um bocado tipo, o que tiver á mão. No tablet, ok, é maior tem
mais qualidade, entre aspas. Mas, por exemplo no metro já não puxa tanto
levar o tablet porque é demasiado grande.
Ana: Sim.
E10: Então... Como te mostrei, aqui a cena dos comics, é mais ou menos a
mesma cena. Vou passando e aquilo vai aparecendo.
Ana: E lês exatamente o mesmo tipo de.... Coisa...
E10: Sim, tanto no tablet como no telemóvel. Se bem aqui no tablet tenho
aplicação e no telemóvel não. No telemóvel é mais...
Ana: Sim.
E10: E no tablet, como eu tenho acesso à internet, dados.
Ana: Em todo o lado.
E10: Exato. Saco a... tenho a aplicação, saco os que eu quero. Uns são grátis
outros são a pagar. Mas pronto.
Ana: E depois quando tiveres tipo num sítio qualquer...
E10: Exato. Leio.
Ana: Podes ler. E, imagina tu lês isso tudo do início ao fim, sempre, de forma
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linear contínua ou então vai saltando? Imagina se não te interessa alguma
coisa, saltas, passas para a próxima.
E10: Não. Tento ler, lá está, como é uma história. Se fosse um artigo ou um livro
em que tivesse um capítulo que me interessasse mais que o outro, aí já
saltava.
Ana: Claro, sim.
E10: Mas como é uma história em banda desenhada, convém ler as páginas
todas porque se não, não faz sentido.
Ana: Se não, não vais perceber, exato. E é exatamente igual no tablet e no
telemóvel, então?
E10: Exato.
Ana: Vais ler sempre quer seja numa coisa, quer seja na outra.
E10: A não ser que o, que aqueles... Aquelas cenas que aparecem no Facebook,
tipo os artigos. Também conta?
Ana: Exato, sim.
E10: Aí sim, passo muito á frente. Quando eles começam, ah e tal... E eu, não,
não, não, vamos para a parte que interessa. Aí sim. Pronto.
Ana: Como é que tu escolhes aquilo que tu vais ler? Tipo onde é que tu encontras
as coisas que lês...?
E10: Tem biblioteca aqui.
Ana: E isso é na aplicação?
E10: Exato. Isso é na aplicação. E mesmo no, no site aquilo tem lá as várias que
aparece.
Ana: E qual é a aplicação?
E10: A aplicação? Eu digo-te o nome.
Ana: Sim.
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E10: Dark Horse e depois também tenho esta da Marvel que é a Marvel Comics
também há da DC e outras editoras. Que eles têm o... Agora não tenho net,
mas eles têm sempre o género da biblioteca deles.
Ana: Sim.
E10: E depois descarregas e depois vês. Online. É, eles têm lá também um
género da biblioteca deles, mas aí já é gratuito. Como se fosse um site
qualquer daquilo. Mas chegas ali e lês e não tens que pagar nada...
Ana: Sim. Eu reparei que tu tinhas a tua biblioteca no...
E10: Tenho tanto neste como...
Ana: Guardada, tu podes descarregar e fica aí guardado aquilo que tu queres
ler e...
E10: Exato. É como, lá está... Como se tivesse a tua estante dos livros, ali é como
se fosse a tua biblioteca.
Ana: Exato.
E10: Chego aqui e leio aquilo que me apetecer. O que tiver já descarregado,
percebes? Depois tem a parte do livro só, tem a parte das series, em que dá
para descarregar a sei toda dos livros, se tiverem vários.
Ana: Sim.
E10: Capítulos? Não é capítulos. Dá para descarregar tudo logo.
Ana: Sim. E pronto, então tens sempre aí á mão e depois quando estás em casa e
tens net já podes descarregar outros.
E10: Descarregar mais...
Ana: Já podes procurar outros.
E10: Sim.
Ana: E por exemplo se... tiver a falar, sei lá, de jornal. De alguma coisa. Notícias
por exemplo, como tu á bocado falaste no Facebook. Como é que tu
escolhes isso? Lês o título e decides quais ler ou...
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E10: Leio o título, se vir se me interessa, abro.
Ana: Claro.
E10: Se não... Tipo... Não sei quantas da casa dos segredos envolveu-se com não
sei quantos. Oh, fogo, isso passo á frente.
Ana: Sim.
E10: Agora, se for uma coisa minimamente interessante.
Ana: Sim.
E10: Funciona um bocado como clickbait. Chega ali, olha, título...
Ana: Sim.
E10: Depois leio. Depois claro que tenho que selecionar. Nem tudo é
importante. Na entrevista.
Ana: E... Noutros sítios? Só vez isso no Facebook ou existem outros sites ou
outras aplicações onde...
E10: Aparecem no Google notícias. Aparecem, pronto. Mas, de resto acho que é
muito á base disso.
Ana: E... Já mostraste. Essas duas aplicações. Podes-me mostrar alguma....
Algum comic que tenhas lido recentemente?
E10: Sim, eu mostro. Se bem que isto não está filmado, não se vai conseguir ver
na entrevista.
Ana: Sim, mas eu lembro-me e depois escrevo.
E10: Lá está. Tens aqui este do Hellboy. Tens esta maneira de ver que é página
a página. Vais passando e se clicares depois dá para passar de... Painel a
painel. De vinheta a vinheta.
Ana: Sim, sim.
E10: Dá.... Envolve-te mais na história.
Ana: Exato.
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E10: Quadrado a quadrado mesmo. O... Concentras a atenção só numa parte.
Quem está habituado a ler banda desenhada já faz isso quando vê a página
toda.
Ana: Claro.
E10: Mas aí já não há aquela tentação de ver o que está a acontecer a seguir antes
de...
Ana: Sim.
E10: Estás a ver? Essas opções.
Ana: E tu... Quais é que tu achas que são as vantagens por exemplo desta
aplicação em específico para ti? O que é que te facilita?
E10: Ter uma biblioteca sem ter que andar com os livros todos atrás. Sou seja,
posso ler vários sem ter que tar carregado na mochila com os comics
todos. Mas de resto, acho que, de vantagens, acho que não é... Não tem
assim muitas a não ser isso, tipo. É mais a parte do armazenamento acho
que é assim que se diz.
Ana: Sim.
E10: Mas de resto, acho que é igual. Se bem que não é bem igual porque gosto
mais de ler comics em papel. É mais tradicional. Mas facilita bastante, lá
está, por causa disso. Descarrego o que quiser não preciso de ir à loja. É a
loja online.
Ana: Sim, sim, claro.
E10: Pronto. Acho que as vantagens é á base disso.
Ana: E para ti quais é que serão as desvantagens? Existe alguma dificuldade,
alguma vantagem que tu encontras ao ler...
E10: Na aplicação, mas sim, a desvantagem é ter que pagar. Mas isso, se fosse,
se em livro também tinha que pagar e não é pouco. Mas não, acho que não,
quer dizer, desvantagem, acho que não.
Ana: Não encontras nenhuma dificuldade, por exemplo a procurares as issues
que tu queres ler ou então...
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E10: É assim eles demoram um bocado a por. Imagina, o issue saiu esta semana,
eles demoram um bocado a por. Se for na aplicação mesmo, eles não
demoram assim tanto, aquilo saí logo.
Ana: Sim.
E10: Na internet ainda vai demorar.
Ana: Claro, sim.
E10: E... Se calhar isso seja uma desvantagem também, as comics da América
também demoram a chegar cá.
Ana: Sim.
E10: Ou seja, acaba por ser igual. Se calhar até chegam mais depressa online do
que cá em Portugal. Por isso, acho que não tem muitas desvantagens. A não
ser, quando fica sem bateria, e tu ficas a meio do livro e ficas sem bateria e
tu, ah e agora? Vou para casa para saber o resto da história. Acho que é...
Ana: Sim.
E10: À base disso, dessas desvantagens.
Ana: E que outras aplicações é que tu utilizas mesmo que não tenham a ver com
a leitura?
E10: Aqui no tablet?
Ana: Sim.
E10: De desenho. De... Olha tenho o Procreate e tenho o Sketchbook.
Ana: Sim.
E10: De resto. Sei lá. Acho que mais nenhuma... Assim de Jogos, mas isso, de
jogos é á parte. Saquei o Magic Poser que é para conseguir fazer poses
de... Não sei, isto é de modulação, consigo mover... Mas isto é mais para o
trabalho.
Ana: Sim, sim.
E10: Mais... Mais aplicações... Tenho essa cena de design. Infinity Design para
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fazer vetores, logotipos e Etc. Mas, lá está, sem ser de ler é mais á base
disso. Agora ler, é só mesmo essas de comics.
Ana: E dessas...
E10: Se bem que algumas, lá está, aqui também aquilo dos Books, está aqui,
creio que também funciona. Creio que funciona na uma coisa como os
comics. Tens vários livros. Não sei se tem uns grátis, por acaso isso não vi.
Mas compras, vês o livro...
Ana: Das outras aplicações que já não têm a ver com a leitura, quais é que são as
vantagens que tu encontras?
E10: Olha, as vantagens, principalmente na parte dos desenhos. É as vantagens
que é o tradicional e o digital. Poder andar para traz, Não gastar material,
tens um investimento total.
Ana: Claro.
E10: Mas não gastas folhas, não gastas lapiseira.
Ana: Sim, sim.
E10: Mais vantagem... Não sei, poder enviar logo o trabalho a quem o quiser, em
digital está a andar. Mas isso, lá está, isso já não é tanto vantagens do tablet
em si, é mais por ser desenho digital.
Ana: Sim. Mas das próprias aplicações. Por exemplo, sei lá, desta aplicação qual
é que...
E10: A vantagem dessa aplicação.
Ana: Seria a vantagem?
E10: Consigo modular... Tem um problema, não dá para moldar a personagem.
Imagina, não dá para pô-lo mais forte mais magro, não dá para por roupa.
Ana: Sim, sim.
E10: Não dá... Tens sempre aquelas... Aquelas limitações que eles vão pôr aqui
no site. Mesmo o próprio cabelo que dá para por é muito Manga e isso...
Não dá para modelar essas coisas. Dá para movimentar as pessoas, dá para
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por perspetiva ou não, dá para adicionar ou retirar pessoas, mas isso,
pronto. Ok. Mas vantagens, para mim o desenho é muito bom porquê? Dá
para modelar a pose que eu quero, altera a perspetiva, dá para rodar tudo,
braços, cabeça... Não há nenhum corpo ou a parte do corpo que seja tipo
imóvel. Podes ver aqui, até dá para...
Ana: Sim.
E10: Mexer tudo. Chega a ser contra a anatomia. Dá para fazer tudo mesmo.
Isso é uma vantagem. Agora se isso fosse filmado é que era mau. Ele ia estar
todo partido.
Ana: E... Sim?
E10: Isto é uma vantagem, lá está, a aplicação, ainda não encontrei outra que
consiga isso. Tem as suas desvantagens, lá está, aquelas que eu te disse.
Ana: Sim.
E10: Não dá para alterar o, a não ser o padrão standard que eles têm aqui. O
Sketchbook, a aplicação do Autodesk, tem desvantagens, tem, não dá para
ter vários efeitos como o Procreate tem, por exemplo, mas o Procreate
também já é pago e o Sketchbook é gratuito.
Ana: Pois.
E10: O Procreate já tem uma data de efeitos, pinceis, creio que no outro
também dá para, para inserir, mas já é mais complicado. Enquanto que
este aqui já vem com... Que imitam, bastante, sei lá... Olha este aqui. Pele
áspera. Deixa-me criar uma nova camada para tu veres. Pele áspera ou até
pele velha. Tenho que por outra coleção branca... Ah, boa. Não? Ele está a
escrever, mas não está a dar... Supostamente devia de funcionar. Pronto,
agora não sei porquê que não está a funcionar.
Ana: Sim, não te preocupes.
E10: Devia de estar a funcionar. Vamos experimentar outro, sei lá. Pele Zombie.
Ok... Acho que vamos ter que ficar pela teoria que isto da prática está
complicado. Supostamente aparecia pele zumbi, mas não está a aparecer.
Ok, oh wel, deixa ver se é por causa do dedo ou se tem que ser com a
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caneta. Ah, outro problema também disto, mas isto é deste tablet também,
é este design, não gosto nada, da caneta, carregar, não dá jeito nenhum.
Mas eles já corrigiram isso. O novo iPad eles agora, carrega tipo aqui em
sima.
Ana: Ah, sim.
E10: A cor está certa... Vez a entrevista também vai demorar meia hora assim.
Ah, já está a dar.
Ana: Já está a dar.
E10: Estes efeitos aqui, é muito mais... Eu disse que ia dar, esta pele zombie
supostamente. Yah, Rosa. Mas pronto, vês?
Ana: Sim, sim.
E10: Esse tipo de efeitos. Para criar isto tradicional é mais complicado.
Ana: Era mais difícil. Sim.
E10: Enquanto que aqui tens uma biblioteca de pincéis e de efeitos que, pá,
facilita bastante a vida.
Ana: Sim.
E10: Voltar atrás com dois dedos, avançar com três. Isto são coisas fixes.
Ana: Muito bem.
E10: Vantagens do digital que o tradicional não dá para voltar a traz. E
aumentar. Isto do aumentar também é uma vantagem do tablet.
Ana: Exato.
E10: Mesmo para ler isto. Que é, mesmo quando está letras pequeninas nos
comics ou assim, dá para aumentar ou diminuir.
Ana: Exato, sim.
E10: E tu no digital só consegues aumentar e diminuir, aproximar ou não o
livro.
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Ana: Ir buscar uma lupa.
E10: Exato. Que também no tablet... o símbolo de aproximar também é uma
lupa, vez? Acho que é isso.
Ana: Muito bem.
E10: Não sei o que dizer mais.
Ana: E tens alguma desvantagem, por exemplo para ti é fácil guardar. Esses...
Estás aí, depois fica tudo na mesma.
E10: Ah, sim, fica tudo na, lá está, na biblioteca, se é assim que se pode chamar,
dos desenhos, tens aqui tudo. Ah, outra coisa que também é boa é as
camadas que...
Ana: Sim.
E10: Pronto, é o desenho digital é sempre assim. É bom ter tudo por camadas e
o tradicional não. Mas sim, fica tudo aqui. Oh pá, é bom porquê? Tens os
desenhos todos como se fosse um... O teu portfolio, tens tudo organizado.
Dá para enviar por email, por Mensager, dá para, sei lá, transferir para
todo o lado. E não precisas de digitalizar. Está ali tudo á mão.
Ana: Exato.
E10: Dá para criar várias pastas. Organizares o teu trabalho, imagina, tens um
trabalho que é tipo de lazer ou outro que é trabalho mesmo.
Ana: Sim.
E10: Aqui por categorias, como se fossem vários livros. Pronto, mas tens acesso
a tudo. Acho que isso.
Ana: Sim.
E10: Desvantagens acho que não tem. Acerca disso acho que não tem nenhuma.
Fica tudo guardado, não perde informação nem nada. Ainda não cheguei
ao limite de desenhos.
Ana: Memoria.
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E10: Já tenho alguns, não muitos. Mas também não tenho o tablet assim há
tanto tempo, mas creio que ainda dá para ter vários desenhos, isso é bom.
Ana: E em relação, por exemplo, a outras... Normalmente à leitura. Também
tens essa possibilidade de guardar tudo, não é? Eu acho que já tínhamos
falado sobre isso. Guardar tudo em pastas e fica tudo organizado.
E10: Sim, quer dizer, em pastas não sei. Tem a biblioteca, não sei se dá para
organizar tudo, mas penso que sim, isso não seria difícil de fazer para eles
na aplicação, organizar tudo por pastas. E depois lá está. Ler ou escrever,
neste tablet não tenho o Word ainda não tem nada disso, tenho o Evernote.
Ana: Sim.
E10: Que é sempre bom para tirar notas. Mas isso...
Ana: Sim, sim. falar.
E10: Acho que não... Funciona tipo Word. E pronto.
Ana: Sim, e pronto. Está.
E10: Está tudo bem?
Ana: Obrigada.
(Depois de desligar a gravação continuamos a falar sobre aplicações e
percebi que o Jacky também usava o Instagram no telemóvel. Este disseme que não usava a aplicação no tablet por causa da formatação que
parecia a mesma da do telemóvel, mas ampliada, o que não o agradou.
Para alem disso, mostrou-me algumas imagens de artistas que segue
no Instagram e para isso utilizou a sua pasta de imagens guardadas que
a aplicação disponibiliza. E apercebi-me que é frequente a navegação
no feed geral, tendo como algumas opções as direcionadas aos gostos
pessoais dele, desenho, entre outros.
Quando me falou de uma aplicação sobre comics, a sua área de
interesse, decidi, com a sua autorização, iniciar uma nova gravação da
conversa.)
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E10: Há uma aplicação fiche que é Madefire Comics, que aquilo mistura comics
com animação, ou seja, o... Dá para ter... É como se cada vinheta fosse
animada em que tens um plano, dá para rodar 360. Dá para animar, por
exemplo, a personagem aparecer do lado esquerdo o lado direito fazer um
movimento para dar um soco, ou assim.
Ana: Sim, sim.
E10: Ele dá o soco e aquilo aparece ele a movimentar-se... O barulho, o
ambiente. Imagina se tiveres numa cidade aquilo dá para por o com de
traz. A evolução dos comics.
Ana: Claro. Para o tablet, já era... Aproveita-se mais...
E10: Para o tablet lá está. O tradicional já não dá para fazer. Ou seja... Se bem
que na minha opinião isso retira... Como é que eu ei de explicar? Retira a
essência dos comics, que é, eu acho que a magia dos comics é, o tracinho
que divide cada vinheta.
Ana: Sim.
E10: Que é, tens uma ação, tá um gajo a começar um soco e tens outra ação, ele
a acabar o soco, ele já no chão. O tracinho, tu imaginas que nesse tracinho
é um movimento. Há ele a dar o soco e a cair.
Ana: Sim, sim.
E10: E acho que... Depois com essa maneira já não te faz tanto pensar nisso, já
não te faz...
Ana: Imaginar, não é?
E10: Exato. Retira a imaginação e aquela magia dos comics que é, seres tu a
imaginar a ação.
Ana: Sim.
E10: Com essa aplicação, aquilo dá-te tudo, é como se fosse um filme de
animação. Aquilo aparece mesmo a dar o soco e tudo... Aí já, acho que é
uma desvantagem. Perde-se aquele lado mais... Que faz puxar pela cabeça
e faz-te imaginar.
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Ana: Sim, sim.
E10: De resto, acho que é interessante ver essa evolução nos comics, mas acho
que não se devia perder a parte clássica também.
Ana: Sim.
E10: É importante que se evolua, ok. Para chamar mais público, também. Mas se
mantenha também...
Ana: E tu tens essa aplicação?
E10: Não tenho, mas posso-te mostrar.
Ana: Sim.
E10: É, eles, é um vídeo no YouTube. Acho que é Madefire Comics Aquilo é uma
aplicação que aquilo é basicamente, funciona assim, tu tens, aquele tem as
definições todas. Tu pões lá os teus desenhos e dizes, olha eu quero que este
se movimente da esquerda para a direita, quero que este plano rode 360.
Ana: Sim.
E10: Quando pões lá as imagens aquilo... Quase como se fosse o Movie Maker
ou algo do gênero Percebes? Dá para perceber. Isto é o vídeo deles, tipo
trailerzito.
Ana: Sim.
E10: Tu é que decides se aparece ou não a vinheta, como é que vai aparecer.
Ana: Sim.
E10: É desse género. Aquele plano, para fazer aquele, aquele raio, no tradicional.
Era uma página... Sei lá, para dar aquele efeito com a mão, ali é segundos.
Ana: Claro. É diferente.
E10: Aqui dá para ver as layers todas... Eu penso que também já há a aplicação
disso, ou seja, consegues comprar os comics feitos assim.
Ana: Exatamente.
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E10: Essa eu não tenho... Acho que é a evolução.
Ana: Sim. Aproveita-se, não é? Do próprio dispositivo.
E10: Porque... Hoje em dia, as pessoas já não leem tanta banda desenhada.
Porquê? porque há a parte do facilitismo. Que é a animação. Porquê que
eu vou estar a imaginar que o movimento é assim se eu posso vê-lo? É o
facilitismo, eu acho.
Ana: Sim.
E10: Sempre defendi isso. Enquanto que isto aqui reúne o melhor dos dois
mundos, entre aspas. Parece na mesma uma banda desenhada, mas tem a
animação.
Ana: Sim, sim. Tem vantagens e desvantagens, não é?
E10: Exato. Mas acho que o tradicional ainda é o tradicional que estávamos a
falar deste pegar no livro e cheirar o livro. Não sei, é diferente.
E10: Sim, é diferente. Obrigada.
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Apêndice 4 - Emails enviados ao fundador da marca,
Miguel Morais:
Dia 18/02/2019
Bom dia Miguel,
Como te tinha falado, envio em anexo deste email um ficheiro com
algumas perguntas sobre a marca Khepry no contexto do meu projeto de
mestrado.
As perguntas são relativas à tua visão sobre a marca, a sua missão, o
mercado e público-alvo, características da marca, etc.
Aguardo resposta e agradeço dês de já a disponibilidade,
Ana Sousa

Dia 11/03/2019
Bom dia Miguel,
No email anterior esqueci-me de te perguntar sobre quais seriam, na tua
opinião, os principais concorrentes da khepry, quer seja em termos de
preços ou de valores. Se me puderes referir três ficaria muito agradecida.
Mais uma vez obrigada,
Ana Sousa
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Apêndice 5 – Entrevista sobre a marca
Nome da marca: Khepry
Logotipo:

Figura 71 - Logotipo da marca khepry

Paleta de cores: Cinzento (777777)
Tipografia: Pacifica
Intervalo de preços dos produtos: 200-300€ (a nova coleção será a partir
dos 150 €)
Local onde será vendido o produto: Online
Principais concorrentes: JAK shoes, FreaKloset, EKn footwear
A Khepry quer assumir-se no mercado como uma marca onde o conforto e
a qualidade são fatores de maior importância, bem como o seu design.
Apologista dos ideais do mercado justo e a sustentabilidade ecológica.
A Khepry não quer simplesmente copiar ou fazer redesign de modelos
comerciais de outras marcas, mas sim fazer o seu próprio design inspirado
na corrente nas artes, na arquitetura, na natureza, entre outras.
Queremos ter o nosso modelo diferenciado de qualquer outro do mercado,
não é tarefa fácil, mas á 2 anos que andamos a aperfeiçoar o nosso design.
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Como descreves os produtos da marca?
Os sapatos que desenhamos são criados por artesãos portugueses tendo
como preocupações um sentido de identidade, design, conforto e
qualidade.
A sua construção tradicional é aliada a um design ousado e inovador e ás
preocupações sociais e ambientais da marca.
As nossas coleções comprometem-se a um impacto mínimo para proteger
o ambiente. Os nossos produtos são criados com pele genuína de alta
qualidade e curtida sem o recurso a químicos. Usamos uma sola ultraleve
feita de material reciclado.
Para assegurar o máximo conforto, os nossos sapatos são desenhados
de forma a reduzir os pontos de pressão do pé, são almofadados e são
revestidos com microfibras que absorvem o suor.
Como descreves o público-alvo da marca?
O nosso consumidor é um homem moderno, que se preocupa com a
sua aparência, mas também com o seu conforto. É um homem ousado,
exuberante e que procura fazer a diferença. É um homem trabalhador e
que vive uma vida citadina, atarefada e que procura o luxo e o conforto,
mas também tem uma consciência social e ambiental.
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Apêndice 6 - Persona

Figura 72 - Persona primária, foto retirada do site pikwizard.com
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Apêndice 7 - Lista de requisitos Funcionais e não
funcionais
A presente lista de requisitos foi organizada com recurso ao The Volere
Requirements Specification Template.

Enquadramento
Desenvolvimento de uma aplicação para tablet (iPad) de uma revista
digital interativa para uma marca de calçado masculino.
A revista digital interativa enquadra-se na estratégia de marketing da
marca Khepry e tem como propósito acrescentar valor á marca, atrair e
fidelizar potenciais clientes.
O público-alvo são homens de 35 anos com interesse na área da moda.

Requisitos Não-Funcionais (RNF)
A aplicação deve:
(Look & Feel)
RNF 1 Ser responsiva — adaptáveis (conteúdos e design visual progressivos) em
diferentes condições e dispositivos;
RNF 2 Ser consistentes com a identidade da marca Khepry.
RNF 3 Ter aspeto luxoso.
(Usabilidade)
RNF 4 Ser de fácil utilização por utilizadores iniciantes e avançados;
RNF 5 Possuir afordances dos elementos de interação de acordo com os
standards atuais; (qualidade de um elemento de permitir ao utilizador
identificar sua funcionalidade intuitivamente)
RNF 6 Possuir uma navegação clara e explícita tendo em conta as heurísticas da
usabilidade discutidas no capítulo;
RNF 7 Usar uma linguagem familiar ao publico primário;
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(Acessibilidade)
RNF 8 Ter em consideração os leitores com miopia (garantir a acessibilidade ou
funcionalidades assistivas);
(Performance)
RNF 9 Fornecer respostas / interação num tempo de resposta do sistema
adequado (no máximo 1 segundos);
(Segurança)
RNF 10 Ser segura (confidencialidade, privacidade e segurança dos dados dos
utilizadores);
(Operacional e Ambiente)
RNF 11 Ter uma boa leitura no exterior (luz solar);
RNF 12 Ter a possibilidade de ser utilizada em modo offline;
RNF 13 Ter a possibilidade de retomar a leitura no ponto em que parou da última
vez;
RNF 14 Funcionar em sistema IOS;
(Cultural)
RNF 15 Ser desenvolvida em inglês;

Requisitos Funcionais (RF)
A aplicação deve:
(Conteúdos)
RF 1

Possuir uma área de “leitura rápida” (apenas com os títulos, imagens
ilustrativas e manchetes);

RF 2

Permitir selecionar conteúdo para “ler mais tarde”;

RF 3

Possuir uma área de pesquisa de autores e criadores;

RF 4

Possuir uma área de divulgação de informação sobre a marca de calçado e
a revista;
286

RF 5

Possuir uma área com a biblioteca ou “banca digital”.

RF 6

Possuir uma página de conteúdos, um editorial, um glossário, uma ficha
técnica e uma página de contribuidores para cada issue.

RF 7

Possuir uma área de perfil;

RF 8

Existir uma área com conteúdo selecionado para “ler mais tarde”;

RF 9

Eliminar o conteúdo da área “ler mais tarde” depois de lido (ou quando for
selecionado uma segunda vez);

RF 10

Possuir uma área com a informação sobre o autor do artigo (no final de
cada artigo);

RF 10

Permitir ver imagens em grande escala e fazer zoom;

RF 11

Possuir uma área de conteúdo “favoritado”;
(Gestão)

RNF 12 Possuir uma área de criação de contas pessoais, de autenticação e
recuperação de contas ou palavras passe;
(Ferramentas de comunicação e interação social)
RF 13

Permitir “seguir” autores e criadores;

RF 14

Permitir “favoritar” conteúdo;

RF 16

Saber quantas vezes cada artigo foi “favoritado”;

RF 17

Permitir partilhar o conteúdo nas redes sociais;

RF 18

Possuir ligações às redes sociais dos autores, da marca Khepry e da própria
revista;

RF 19

Receber notificações quando um autor ou criador “seguido” é publicado.
(Especificas da marca)

RNF 12 Permitir uma ligação ao site onde o sapato específico (que se encontra na
imagem) é vendido;
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Apêndice 8 – Enunciado do teste de usabilidade do
moderador
Objetivos do estudo
Iremos recolher dados sobre a funcionalidade da aplicação da revista
Khepry.
Os objetivos deste estudo são:
-

Avaliar a eficácia da aplicação para o seu público-alvo executando tarefas
básicas e comuns;

-

Identificar obstáculos em completar as tarefas e na utilização da aplicação.

Introdução da cessão:
Obrigada por concordar em participar neste estudo. O meu nome é Ana.
Como combinado esta cessão será filmada e o ecrã do tablet será gravado
para revisões futuras. Esta gravação foi consentida certo?
Durante esta sessão, vou ler este enunciado para garantir que minhas
instruções para todos os participantes do estudo sejam as mesmas.
Estou aqui para aprender sobre como os utilizadores de tablet poderão usar
esta aplicação de revista.
Durante a sessão, vou pedir que utilize a aplicação para fazer uma
variedade de exercícios e vou observar enquanto os realiza. Ao fazer estes
exercícios tente fazer o que normalmente faria se estivesse a utilizar a
aplicação em casa.
Por favor, tente pensar em voz alta enquanto está a trabalhar. É importante
salientar que não o estamos a testar a si e não há uma resposta errada. Isto
apenas ajuda a entender aquilo que funciona ou não na aplicação.
Como sabe estamos a testar um protótipo e o seu feedback é muito
importante para a equipa. Por isso, por favor, seja honesto.
Tem alguma pergunta antes de começarmos? (Responder a qualquer
pergunta.)
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Questionário sobre a experiência na utilização de aplicações relacionadas:
- Utiliza um tablet com alguma regularidade?
- Qual o sistema operativo do tablet que costuma utilizar? (IOS ou Androide)
- Costuma utilizar o tablet em situações de leitura?
- Utiliza aplicações de jornais, noticias e revistas? Se sim, quais?

Grelha de avaliação:
- Em paralelo foi elaborada uma grelha de avaliação do teste de usabilidade
segundo os critérios:
- nEx (Não Executou);
- cHcE (Executou com Hesitação e com Erros);
- cH (Executou com Hesitação e sem Erros);
- sH (Executou sem Hesitação e sem Erros);
- Comentários verbais, dificuldades, interpretações e observações.
Parte I

Figura 73 - Grelha de avaliação parte I
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Parte II

Figura 74 - Grelha de avaliação parte II

Parte III

Figura 75 - Grelha de avaliação parte III

System Usability Scale
© Digital Equipment Corporation, 1986.
Para cada uma das seguintes afirmações marque a escolha que mais se
aproxima á sua resposta, sendo que 1 significa que discorda totalmente e 5
que concorda totalmente.
1. Todos os itens devem ser preenchidos e se não souber responder a algum
deles, deverá marcar o ponto central da escala.
2. Leia as perguntas e as suas respostas em voz alta, se faz favor.
3. Eu acho que gostaria de usar esta aplicação frequentemente.
4. Eu achei a aplicação desnecessariamente complexa.
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5. Achei que a aplicação era fácil de usar.
6. Eu acho que precisaria do apoio de uma pessoa técnica para poder usar esta
aplicação.
7. Eu achei que as várias funções nesta aplicação foram bem integradas.
8. Eu achei que haviam muitas inconsistências nesta aplicação.
9. Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar esta aplicação
muito rapidamente.
10. Eu achei a aplicação muito complicada de usar.
11. Eu senti-me muito confiante ao utilizar a aplicação.
12. Eu precisava de aprender muitas coisas antes de poder utilizar esta
aplicação.

Conversa pós-teste
-

Quais foram os aspetos que lhe pareceram funcionar melhor? E pior?

-

O que acha que poderá resolver alguma dificuldade que tenha sentido
durante esta seção?

-

O que acha que poderá faltar a esta aplicação?

-

Como descreveria esta aplicação visualmente?
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Apêndice 9 – Enunciado do teste de usabilidade dos
participantes
Objetivos do estudo
Iremos recolher dados sobre a funcionalidade da aplicação da revista
Khepry.
Os objetivos deste estudo são:
-

Avaliar a eficácia da aplicação para o seu público-alvo executando tarefas
básicas e comuns;

-

Identificar obstáculos em completar as tarefas e na utilização da aplicação.

Cenário de utilizador:
Parte I
Para este teste, imagine que está na sua pausa de almoço e quer ver alguns
artigos e noticias da revista.
Eu também uso esta aplicação e recomendei-lhe a leitura de um artigo que
tem haver com a forma como as peles são curadas (leather tanned) e por
isso está interessado em ler esse artigo. O que acha que poderia fazer?
A sua pausa está a acabar e vai ter que voltar ao trabalho, mas o artigo
estava a ser muito interessante e quer continuar a lê-lo mais tarde. Nesta
situação o que acha que poderia fazer?
Pode voltar á página inicial, por favor?
Parte II
Agora imagine que já saiu do trabalho, acabou de jantar e, agora com
tempo, tem alguns artigos que gostaria de continuar a ler inclusivamente
o artigo sobre as peles que estava a ler anteriormente. O que acha que
poderia fazer?
Pode voltar de novo á página inicial, por favor?
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Parte III
Eu também lhe recomendei uma autora chamada Filipa. Está interessado
em ler os seus artigos. O que acha que poderia fazer nesta situação?
Eu não me lembro do segundo nome da autora, mas sei que ela escreve
artigos sobre a moda e ecologia.
Agora que descobriu a autora que lhe tinha recomendado, ficou
interessado em saber quais serão os futuros artigos que ela irá escrever.
Como acha que poderia proceder?
Pode voltar á página inicial?
Parte IV
Pode ler este excerto de um artigo? (tablet) O que conclui sobre este
excerto? Para que serve o tanning?

System Usability Scale
© Digital Equipment Corporation, 1986.
Para cada uma das seguintes afirmações marque a escolha que mais se
aproxima á sua resposta, sendo que 1 significa que discorda totalmente e 5
que concorda totalmente.
Todos os itens devem ser preenchidos e se não souber responder a algum
deles, deverá marcar o ponto central da escala.
Leia as perguntas e as suas respostas em voz alta, se faz favor.
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Figura 76 - Grelha de avaliação SUS
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Apêndice 10 - Execução das ações relativas às tarefas
no teste de usabilidade
Parte I

Figura 77 - Execução das ações relativas às tarefas propostas da parte I do teste
de usabilidade
nEx - Não Executou; cHcE - Executou com Hesitação e com Erros; cH - Executou com
Hesitação e sem Erros; sH - Executou sem Hesitação e sem Erros.
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Figura 78 - Execução das ações relativas às tarefas propostas da parte I do teste
de usabilidade
Parte II

Figura 79 - Execução das ações relativas às tarefas propostas da parte II do teste
de usabilidade
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Parte III

Figura 80 - Execução das ações relativas às tarefas propostas da parte III do teste
de usabilidade
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Figura 81 - Execução das ações relativas às tarefas propostas da parte III do teste
de usabilidade
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Apêndice 11 – Resultados dos testes SUS

Figura 82 - Resultados dos questionários SUS
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Figura 83 - Resultados dos questionários SUS
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Apêndice 12 – Ecrãs da primeira proposta de protótipo
da aplicação

Figura 84 - Ecrã news
303

Figura 85 - Scroll da página news
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Figura 86 - Ecrã profile, bookmarks
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Figura 87 - Ecrã profil, autores seguidos
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Figura 88 - Ecrã search
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Figura 89 - Ecrã search, sugestões de pesquisa
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Figura 90 - Ecrã search, resultados de pesquisa
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Figura 91 - Ecrã perfil de autor
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Figura 92 - Ecrã artigo
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Figura 93 - Scroll da página de artigo
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Figura 94 - Scroll da página de artigo
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Anexos

Anexo 1 – System Usability Scale
© Digital Equipment Corporation, 1986.

Figura 95 - System usability scale (SUS)

Total score = 22
SUS Score = 22 *22.5 = 55
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