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Resumo  
O   ser   humano   é   confrontado   com   enormes   quantidades   de   informação   diariamente   e,   aquando   o   seu  

processamento,   para   prosperar,   é   obrigado   a   fazer   uso   de   habilidades   de   seleção,   agrupamento,   síntese,  

foco,   organização,   classificação,   ordenação,   etc..   Assim,   a   forma   como   a   informação   é   apresentada   ao  

utilizador   encoraja   diversas   formas   de   visualização,   edição,   personalização,   raciocínio   e   compreensão.   

A   evolução   tecnológica   possibilitou   uma   mudança   no   paradigma   de   aprendizagem   confinada   apenas   a  

espaços   formais   (tradicionais,   sala   de   aula),   permitindo   levar   a   escola   para   casa   e   outros   ambientes  

informais   através   da   introdução   de   dispositivos   móveis   e   ubíquos.   Por   consequência,   possibilita-se  

uma   aprendizagem   espontânea,   emergente,   situacional,   flexível,   omnipresente,   centrada   no   utilizador   e  

focada   num   dado   problema.   Neste   sentido,   os   aprendizes   podem   aproveitar   inter-espaços   entre   as   suas  

atividades   diárias,   a   qualquer   hora   e   em   qualquer   lugar,   de   modo   síncrono   ou   assíncrono,   para   realizar  

um   pequeno   avanço   na   aprendizagem.   Por   sua   vez,   descreve-se   assim   a   micro-aprendizagem,   uma  

modalidade   de   ensino   viável   que   simplifica   e   oportuniza   a   aprendizagem   ao   longo   da   vida.  

O   design   de   comunicação,   enquanto   processo   criativo   que   atua   na   construção   e   significação   de  

mensagens,   utiliza   diferentes   tipos   de   signos   –   plásticos,   icónicos   e   linguísticos   –   para   conceber   um  

sentido   que   o   utilizador   aprende   a   decifrar.   Contudo,   a   interpretação   desses   signos   também   depende   do  

saber   cultural   e   sociocultural   do   receptor,   a   quem   é   exigido   um   grande   trabalho   de   associações   mentais  

por   forma   a   integrar   os   novos   signos   com   o   seu   conhecimento   prévio.   Nesta   linha   de   pensamento   e   por  

atuar   na   organização   visual   e   desenho   de   interface,   o   Design   de   Comunicação   poderá   contribuir   para   a  

redução   da   carga   cognitiva   extrínseca   presente   nos   materiais   de   aprendizagem,   promovendo   a  

aprendizagem   significativa.   Assim,   esta   dissertação   descreve   e   identifica   princípios   do   Design   de  

Comunicação   que   apresenta   como   sendo   orientadores   no   desenvolvimento   de   objetos   de  

micro-aprendizagem   para   tecnologias   ubíquas.   

Relativamente   ao   método,   realizaram-se   quinze   entrevistas   semi-estruturadas   a   produtores   de  

conteúdo   para   o   meio   digital,   compostas   por   questões   qualitativas   abertas,   escalas   de    likert ,   momento  

de   ideação   e   avaliação   de   peritos.   Posteriormente,   realizou-se   uma   análise   de   conteúdo   por   inferência,  

que   resultou   na   sistematização   dos   princípios   do   Design   de   Comunicação   inferidos   numa    framework .  

 

Palavras-chave:  

Design   de   Comunicação,   Design   de   Informação,   Design   Instrucional,   Micro-aprendizagem,   Princípios  

de   Design,   TPACK  

6  

 



 

Abstract  
Human   beings   are   confronted   with   huge   amounts   of   information   on   a   daily   basis   and,   at   the   moment  

of   processing   this   information,   in   order   to   thrive,   they   are   forced   to   make   use   of   their   abilities   of  

selection,   grouping,   synthesis,   focus,   organization,   classification,   ordering   and   so   on.   In   this   line   of  

thought,   the   way   of   presenting   information   to   the   user   encourages   different   styles   of   visualization,  

editing,   personalization,   reasoning   and   understanding.  

Technological   evolution   allowed   a   change   in   the   learning   contexts   confined   only   to   formal,   traditional  

spaces   (classroom),   allowing   to   take   home   and   to   other   informal   environments   school   activities,  

through   the   introduction   of   ubiquitous   and   mobile   devices.   The   use   of   portable   and   mobile   devices  

allows   the   apprentices   to   learn   anywhere   and   anytime,   characterizing   microlearning,   a   mobile,  

ubiquitous   and   situational   learning.   As   a   result,   it   enables   a   spontaneous,   emergent,   situational,  

flexible,   ubiquitous,   user-centered   learning   and   focused   on   a   single   problem.   In   this   sense,   learners   can  

take   advantage   of   interspaces   between   their   daily   activities,   anytime   and   anywhere,   synchronously   or  

asynchronously,   to   accomplish   a   small   breakthrough   in   learning.   This,   in   turn,   describes  

microlearning,   a   viable   teaching   modality   that   simplifies   and   facilitates   learning.   

Communication   design,   as   a   creative   process   that   works   in   production   and   significance   of   messages,  

uses   different   types   of   signals   –   plastic,   iconic   and   linguistic   –   to   produce   a   meaning   that   users   learn   to  

decode.   However,   these   signals   interpretation   also   depends   on   the   cultural   and   sociocultural  

knowledge   of   receivers   (users),   to   whom   a   work   of   mental   associations   in   order   to   integrate   the   new  

signals   with   previous   knowledge   is   required.   In   this   sense   and,   by   acting   in   the   visual   organization   and  

interface   design,   Communication   Design   may   contribute   to   the   reduction   of   the   extrinsic   cognitive  

load   presented   in   the   learning   materials,   helping   to   promote   meaningful   learning.   Thus,   this  

dissertation   aims   to   identify   principles   of   Communication   Design   that   may   be   useful   in   the  

development   of   microlearning   objects   to   ubiquitous   technologies.   

Regarding   the   method,   we   conducted   fifteen   semi-structured   interviews   to   digital   media   content  

producers,   composed   of   open   qualitative   questions,   likert   scales,   an   ideation   moment,   and   expert  

assessment.   Subsequently,   an   inference   content   analysis   study   was   performed,   from   which   resulted   a  

systematization   of   the   Communication   Design   principles   inferred   into   a   framework.   

 

Keywords  

Communication   Design,   Information   Design,   Instructional   Design,   Microlearning,   Design   Principles,  

TPACK  
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Introdução  

Contexto   da   Investigação  
Esta   dissertação,   que   integra   a   especialização   em   Educação   do   Mestrado   em   Multimédia   da  

Universidade   do   Porto,   apresenta   uma   investigação   sobre   a   pertinência   do   conhecimento   de   Design   de  

Comunicação   para   o   desenvolvimento   de   objetos   de   micro-aprendizagem.   

A   micro-aprendizagem   é   uma   modalidade   de   ensino   focada   na   aprendizagem   de   uma   única  

informação   de   forma   rápida   e   prática,   num   curto   espaço   de   tempo,   explicando   conceitos   através   de  

uma   linguagem   simples   e   direta.   O   Design   de   Comunicação   caracteriza-se   por   ser   um   processo  

criativo   que   atua   na   construção   de   mensagens,   contemplando   várias   áreas:   desde   o   Design   de  

Informação   (que   objetiva   traduzir   dados   complexos,   desorganizados   ou   não   estruturados   em  

informação   relevante   e   significativa)   até   ao   Design   Centrado   no   Utilizador   (experiência   e   interação).  

Ora,   com   a   evolução   tecnológica   surgem   tecnologias   síncronas   e   assíncronas   e   diversos   dispositivos  

portáteis,   como    smartwatches,     smartphones ,    tablets ,   etc.,   que   possibilitam   expandir   a   aprendizagem   a  

nível   temporal   e   local,   deixando   o   ensino   de   estar   obrigatoriamente   confinado   a   um   espaço   físico  

escolar   (sala   de   aula),   podendo   os   aprendizes   aprender   em   qualquer   lugar   e   hora,   através   de  

tecnologias   ubíquas   (omnipresentes).   

Deste   modo,   a   facilidade   de   integração   de   atividades   de   micro-aprendizagem   na   rotina   diária   do  

utilizador   oportuniza   a   aprendizagem   ao   longo   da   vida   e   permite   solucionar   a   problemática   atual   de  

alocar   tempo   a   atividades   de   formação,   possibilitando   a   aprendizagem   à   velocidade   da   necessidade   e,  

consequentemente,   uma   gestão   de   tempo   mais   eficaz   tanto   para   indivíduos   como   para   organizações.  

Questão   de   Investigação   e   Objetivos  
O   conhecimento   da   teoria   visual,   elementos   e   princípios   da   linguagem   do   Design   pode   impulsionar   a  

capacidade   de   comunicar   ideias,   consoante   as   qualidades   formais   e   funcionais   de   objetos,   processos   e  

mensagens,   uma   vez   que   considera   a   experiência   e   interação   num   ciclo   de   vida   completo,   isto   é,    desde  

a   produção   até   à   utilização   do   objeto   pelo   utilizador.   

Nesta   linha   de   pensamento,   surge   a   questão   de   investigação:    Que   princípios   do   Design   de  

Comunicação   poderão   ser   orientadores   no   desenvolvimento   de   objetos   de   micro-aprendizagem   para  

tecnologias   ubíquas?   

Para   tal,   definimos   os   seguintes   objetivos:  
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1. Conceber/adaptar   um   modelo   multidisciplinar   que   integre   o   Design   de   Comunicação   no  

desenho   de   micro-aprendizagem.  

2. Proporcionar   uma   análise   de   Design   sobre   diversas   plataformas,   ferramentas,   formatos   e  

meios   de   difusão   para   micro-aprendizagem.  

3. Identificar,   descrever   e   sistematizar   um   conjunto   de   princípios   gerais   de   Design   de  

Comunicação   para   micro-aprendizagem   numa    framework .  

Metodologia   de   Investigação  
Paralelamente   à   elaboração   da    Parte   1:   Revisão   de   Literatura,    identificaram-se   cinco   meios   de  

comunicação   utilizáveis   na   micro-aprendizagem,   sendo   que   na    Parte   2:   Análise   e   Resultados ,   se  

realizou   um   estudo   observacional,   descritivo,   transversal   e   qualitativo,   que   envolveu   a   realização   de  

entrevistas   semi-estruturadas   por   cada   meio   de   comunicação,   totalizando   15   entrevistas   a   produtores  

de   conteúdo   para   o   meio   digital.   O   guião   das   entrevistas   foi   construído   de   forma   modular,   tendo   em  

consideração   as   especificidades   de   cada   um   dos   cinco   meios   de   comunicação   estudados,   abrangendo  

três   fases:   1)   questões   qualitativas   abertas   e   fechadas,   e   quantitativas;   2)   momento   de   ideação;   e   3)  

avaliação   de   peritos.   Numa   quarta   fase,   realizou-se   uma   análise   de   conteúdo   por   inferência,   isto   é,  

depreendeu-se   dos   resultados   das   Fases   1,   2   e   3   alguns   princípios   de   Design   de   Comunicação,  

enunciados   na    Parte   1:   Revisão   de   Literatura ,   culminando   na   sistematização   destes   num    framework  

apresentado   no   capítulo     6)    Discussão .  

Estrutura   da   Dissertação  
Esta   dissertação   encontra-se   dividida   em   2   partes   e   7   capítulos.   A   primeira   parte    Revisão   de  

Literatura ,   compreende   uma   extensa   recolha   de   informação   sobre   1)    A   emergência   da  

Micro-Aprendizagem ,   2)    Produção   de   objetos   de   Micro-Aprendizagem,    e   3)    Princípios   do   Design   de  

Comunicação ,   resultando   na   definição   da   questão   de   investigação   anteriormente   mencionada.   A  

segunda   parte    Análise   e   Resultados ,   abrange   a   definição   dos   objetos   de   estudo,   caracterização   dos  

participantes,   instrumentos   e   fases   dos   procedimentos   no   capítulo   4)    Método ,   expondo,   de   seguida,   no  

capítulo   5)    Apresentação   dos   Resultados ,     a   descrição   dos   dados   obtidos   consoante   cada   meio   de  

comunicação   analisado.   Ainda   na   segunda   parte,   apresenta-se,   no   capítulo   6)    Discussão   dos  

Resultados,    a   inferência   dos   Princípios   de   Design   de   Comunicação   observados   nos   dados   do   capítulo  

anterior,   atingindo   uma   proposta   de    framework    de   Princípios   do   Design   de   Comunicação   para  

Micro-Aprendizagem.   Por   fim,   o   capítulo   7)    Considerações   Finais ,   contempla   limitações   do   presente  

estudo,   conclusões   do   estudo   e   trabalho   futuro.   Nos   Anexos   desta   dissertação,   expõem-se   alguns  

quadros   da    Revisão   de   Literatura    no   idioma   original   (1-6),   imagens   do   guião   de   entrevistas   elaborado  

(7),   e   quadros-síntese   resultantes   da   transcrição   dos   testemunhos   dos   entrevistados   (8).   

20  

 



 

PARTE   1:   Revisão   de   Literatura  

1.   A   emergência   da   Micro-Aprendizagem  

1.1.   A   World   Wide   Web  

No   final   da   década   de   1980,   com   o   surgimento   do   computador,   Tim   Berners-Lee   concebeu   e  

implementou   um   método   para   tornar   artigos   científicos   públicos   na   Internet,   dando   origem   à   World  

Wide   Web   (WWW).   Tim   Berners-Lee,   James   Hendler   e   Ora   Lassila   (2001,   4)   declaram   a  

universalidade   como   a   propriedade   essencial   da   WWW,   sendo   que   “o   poder   de   um   link   de   hipertexto   é  

que   qualquer   coisa   pode   conectar-se   a   qualquer   coisa.”   Os   documentos   passaram,   assim,   a   poder   ser  1

acedidos   em   qualquer   computador   desde   que   este   estivesse   conectado   à   Internet   e   tivesse   o    software  

necessário   para   aceder   à   WWW   (Gere   2008,   152).   A   World   Wide   Web   tem   vindo   a   evoluir   de   forma  

rápida   ao   longo   dos   últimos   anos,   desde   a   Web   de   Conteúdo   até   à   Web   dos   Pensamentos   (Figura   1).  

 

Figura   1:    A   expansão   da   Web:   desde   a   Web   do   Conteúdo   até   à   Web   dos   Pensamentos   (Müller,   2008)  2

1   T.A.:   “The   power   of   a   hypertext   link   is   that    anything   can   link   to   anything” .   (Berners-lee   et   al.   2001)  
2  Müller,   Nils.   2008.   Acedido   a   24   de   janeiro   de   2019.  
flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/web-1-0-vs-web-2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition/   
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A   primeira   geração   da   Web,    Web   1.0    –    Web   de   Conteúdo    ou    Hipertexto ,   focou-se   principalmente   na  

construção   da   Web,   tornando-a   acessível   e   permitindo,   pela   primeira   vez,   a   comercialização.   Assim,   a  

sua   utilização   limitava-se   à   publicação   de   informação   administrativa   assim   como   trocas   entre   clientes  

(Benito-Osorio   et   al.   2013,   276),   utilizando   a   ARPA,   protocolos   FTP/HTTP,   linguagens   de  3 4

programação   (HTML ),   introduzindo   os   primeiros    browsers ,   plataformas,   ferramentas   de   criação   de  5

sites ,   o   comércio   eletrónico,   a   troca   de    e-mails ,   pesquisa,   visualização   de   texto   e   imagem   (Figura   1).  

Deste   modo,   considera-se   passivo   o   utilizador   da   Web   1.0,   um   mero   observador,   dado   que   acedia   a  

websites    estáticos,   não   interativos,   fechados,   podendo   apenas   visualizar   o   conteúdo   colocado   pelo  

administrador   e   nunca   interagir,   colaborar   e   comunicar   com   esse   conteúdo   ou   com   outros   utilizadores.  

A    Web   2.0    –    Web   de   Comunicação    ou    Social ,   difere   qualitativamente   da   Web   1.0,   sendo   composta   por  

aplicações   Web   que   facilitam   a   partilha   de   informação,   intercomunicação,   design   centrado   no  

utilizador   e   colaboração   (Benito-Osorio   et   al.   2013,   276).   Assim,   introduz-se:    software    social  

(utilizadores   colaboraram   coletivamente),   micro-conteúdo   ( posts    em   blogues,   conversas   de    chat ,   etc.),  

abertura   (os   conteúdos   gerados   estão   disponíveis   na   Web)   e   interfaces   sofisticados   (a   utilização   de  

linguagens   AJAX,   XML,   RSS,   CSS   possibilita   o   desenho   de    websites    semânticos,   extensíveis,   e  6 7 8 9

esteticamente   apelativos   e   permitem   notificações   de   alterações).   Matt   Bower,   John   G.   Hedberg   e  

Andreas   Kuswara   (2010,   178)   afirmam   que   a   natureza   de   abertura,   colaboração   e   contribuição   do  

paradigma   Web   2.0   e   suas   ferramentas   associadas   possibilitam   maior   flexibilidade   de   aprender   e  

ensinar,   diferentes   graus   de   sincronização,   facilitam   a   introdução   de   novas   pedagogias    online    e   novas  

modalidades   de   representação   (texto,   imagem,   áudio,   vídeo).   Estes   autores   apresentam   ainda   uma  

série   de    ferramentas   Web   2.0    (184-188):    social   bookmarking ,    wikis ,   criação   e   partilha   de  

documentos,   blogues,   micro-blogues,   ferramentas   de   apresentação,   criação   e   edição   de   imagem,  

podcasting    e   o   uso   de   áudio,   edição   e   partilha   de   vídeo,   gravação   de   tela,    mindmapping    e    digital  

storytelling .   

A    Web   3.0    –    Web   de   Contexto    (Figura   1)     e    Web   Semântica    (Berners-lee   et   al.   2001),   combina  

inteligência   humana   com   inteligência   artificial   para   fornecer   informação   mais   relevante,   oportuna   e  

acessível.   De   acordo   com   Benito-Osorio   et   al.   (2013,   277),   “a   Web   3.0   é   um   neologismo   usado   para  

descrever   a   transformação   da   Web   numa   base   de   dados,   uma   forma   de   tornar   o   conteúdo   mais  

acessível   através   de   aplicativos   sem   navegador,   tecnologias   de   inteligência   artificial,   a   Web   semântica,  

3  ARPA   ( Advanced   Research   Projects   Agency ),   também   denominada   por   ARPANET   ( Advanced   Research   Projects   Agency  
Network ),   foi   a   primeira   rede   de   comutação   de   pacotes   e   a   primeira   a   implementar   os   protocolos   TCP/IP,   tecnologias   essas  
que   se   tornaram   a   base   técnica   da   Internet.  
4  FTP   ( File   Transfer   Protocol );   HTTP   ( Hypertext   Transfer   Protocol )  
5   HTML   ( HyperText   Markup   Language)  
6   AJAX   ( Asynchronous   Javascript   and   XML)  
7  XML   ( Extensible   Markup   Language )  
8  RSS   ( Really   Simple   Syndication )  
9  CSS   ( Cascading   Style   Sheets )  
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a   Web   geoespacial   e   a   3DWeb.”   De   acordo   com   Nils   Müller   (fig.   1),   esta   Web   envolve   pesquisa   e  10

interfaces   inteligentes,   compras   e   mundos   virtuais,   publicidade   inteligente,   etc..  

Nupur   Choudhury   (2014)   analisa   e   compara   a   evolução   da   Web   desde   a   Web   de   Conteúdo   (1.0)   até   à  

Web   de   Contexto   (3.0),   sistematizando   os   resultados   no   quadro   1.  

Quadro   1:    Comparação   entre   Web   1.0,   2.0   e   3.0   (Choudhury   2014,   8099)  11

Web   1.0  Web   2.0  Web   3.0  

1996-2004  2004-2016  2016+  

A   Web   Hipertexto  A   Web   Social  A   Web   Semântica  

Tim   Berners   Lee  Tim   O’Reilly,   Dale  
Dougherty  

Tim   Berners   Lee  

Apenas   leitura  Web   escrita   e   leitura  Web   executável  

Milhões   de   utilizadores  Biliões   de   utilizadores  Triliões   de   utilizadores  

Sistema   Eco  Participação   e   Interação  Auto-Compreensão  

Uma   direção  Bi-Direcional  Múltiplos   utilizadores   em   ambiente   virtual  

Empresas   publicam   conteúdo  Pessoas   publicam  
conteúdo  

Pessoas   constroem   aplicações,   embora  
interajam   e   publiquem   conteúdo  

Conteúdo   estático  Conteúdo   dinâmico  Web   3.0   é   curiosamente   indefinida,  
Inteligência   Artificial   e   3D,   a  
aprendizagem   Web  

Websites   pessoais  Blogues   e   perfis   sociais  SemiBlog,   Haystack  12

Quadro   de   mensagens  Portais   de   comunidade  Fóruns   semânticos  

Lista   de   amigos,   livro   de   endereços  Redes   Sociais   Online  Informações   Sociais   Semânticas  

 
A    Web   4.0    –   WebOS,    Web   das   Coisas    (Figura   1)   baseia-se   na   comunicação    wireless    conectando   as  

pessoas   e   objetos   quando   e   onde   der   no   mundo   físico   ou   virtual   em   tempo   real   (Benito-Osorio   et   al.  

2013,   277),   tornando-se   assim   uma   Web   móvel   e   ubíqua.   De   acordo   com   Sareh   Aghaei,   Mohammad  

Ali   Nematbackhsh   e   Hadi   Khosravi   Farsani   (2012,   8)   a   Web   4.0   também   é   conhecida   por    Web  

Simbiótica ,   caracterizando-se   pela   interação   entre   humanos   e   máquinas   associada,   em   simbiose,    vida  

em   comum .   É   uma   Web   de   leitura-escrita-execução-simultaneidade,   na   medida   em   que   as   máquinas  13

10  T.A.:   “Web   3.0   is   a   neologism   used   to   describe   the   transformation   of   the   Web   into   a   database,   a   way   of   making   content  
more   accessible   through   multiple   non-browser   applications,   artificial   intelligence   technologies,   the   semantic   Web,   the  
geospatial   Web   and   the   3DWeb.”   (Benito-Osorio   et   al.   2013,   277)  
11  Tradução   da   Autora.   Quadro   no   idioma   original   disponível   no   Anexo   1.  
12  Haystack   é   um   navegador   Web   semântico   extensível   desenvolvido   pelo   grupo   de   pesquisa   Haystack,   disponibilizado   para  
download   em   2004.    www.w3.org/2005/04/swls/BioDash/Demo/What%20is%20Haystack.html    (consultado   em   28   de   julho  
de   2019)  
13   read-write-execution-concurrency  
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serão   inteligentes   para   ler   o   conteúdo   da   Web,   reagindo   na   forma   a   executar   e   decidir   o   que   executar  

primeiro   ao   carregar   o   website   rapidamente,   com   bastante   qualidade   e   desempenho.   A    Web   das   Coisas  

(Figura   1)   envolve    robots    de   inteligência   artificial,   inteligência   baseada   em   localização,  

processamento   de   voz,   assistentes   pessoais   inteligentes   ( bots ),   tradução   imediata,   sempre   disponível,  

tecnologia   utilizável,   espaço   conectado,   Web   geoespacial,   realidade   aumentada,   tecnologia   de   gestos,  

jogos   cinematográficos   e   fronteiras   difusas.  14

A    Web   5.0    –    Web   sensorial   e   emotiva ,   é   projetada   para   desenvolver   computadores   que   interagem   com  

seres   humanos.   Neste   momento,   a   Web   é   emocionalmente   neutra,   ou   seja,   não   percebe   o   que   os  

utilizadores   sentem   e,   apesar   das   emoções   serem   difíceis   de   mapear,   já   existem   tecnologias   que  

conseguem   medir   esses   efeitos   (Benito-Osorio   et   al.   2013,   277).   Como   é   possível   visualizar   na   Figura  

1,   a    Web   dos   Pensamentos    envolve   agentes,   inteligência   coletiva,   cérebro   artificial,   convergência  

humano/tecnologia,   ligação   cerebral   direta,   aura   digital,   controlo   de   ondas   cerebrais   e   imersão   de   5  

sentidos.   Uma   vez   que   as   interações   podem   ser   personalizadas   para   criar   experiências   e   motivar   os  

utilizadores,   prevê-se   que   a   Web   5.0   seja   mais   afável   do   que   as   anteriores,   considerando-se   uma   Web  

aberta,   ligada   e   inteligente   (Web   emocional).  15

1.2.   Modelos   de   Aprendizagem  

A   Web   veio   representar,   assim,   um   desafio   para   a   educação   formal,   tradicional,   em   sala   de   aula,  

permitindo    levar   a   escola   para   casa    e   outros   ambientes   informais.   Lewis   Perelman   (1992,   22-23)  

notou   que   os   avanços   das   tecnologias   de   comunicação   proporcionaram   uma   mudança   radical   do  

conceito   de   aprendizagem    just-in-case    para   a   conceptualização   da   aprendizagem    just-in-time.  

Aprender   era   uma   atividade   pensada   para   estar   confinada   à   caixa   da   sala   de   aula   escolar.   Agora,  

aprender   permeia   todas   as   formas   de   atividade   social   –   trabalho,   entretenimento,   vida   de   casa   –   fora   da  

escola.   (...)   Aprender   era   apresentado   como   o   resultado   da   instrução:   um   processo   linear,   hierárquico,  

no   qual   um   professor   “especialista”   despejaria   conhecimento   na   cabeça   vazia   de   um   aluno   obediente.  

Com   a   duplicação   do   conhecimento   a   cada   ano,   “perícia”   agora   tem   uma   vida   útil   medida   em   dias:  

todos   devem   ser   tanto   aprendizes   quanto   professores;   o   desafio   da   aprendizagem   só   pode   ser   gerido   por  

meio   de   uma   rede   global   que   liga   todas   as   mentes   e   todo   o   conhecimento.   (Perelman   1992,   22)  16

14  blurring   boundaries  
15  Open,   Linked   and   Intelligent   Web   (Emotional   Web)  
16   T.A.:   Learning   was   an   activity   thought   to   be   confined   to   the   box   of   a   school   classroom.   Now   learning   permeates   every  
form   of   social   activity   –   work,   entertainment,   home   life   –   outside   of   school.   (...)   Learning   was   presented   as   the   result   of  
instruction:   a   linear,   hierarchical   process   in   which   an   “expert”   teacher   would   pour   knowledge   into   the   empty   head   of   an  
obedient   student.   With   knowledge   doubling   every   year   or   so,   “expertise”   now   has   a   shelf   life   measured   in   days:   everyone  
must   be   both   learner   and   teacher;   and   the   sheer   challenge   of   learning   can   be   managed   only   through   a   globe-girdling   network  
that   links   all   minds   and   all   knowledge.   (Perelman   1992,   22)  
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Nesta   linha   de   pensamento,   Perelman   (1992,   23)   propõe   um   novo   conceito   de   aprendizagem:  

hiperaprendizagem,   argumentando   que   o   termo    hiper    se   refere   tanto   à   extraordinária   velocidade   e  17

abrangência   das   novas   tecnologias   de   informação   como   ao   novo   nível   de   conexão   entre   conhecimento,  

experiência,    media    e   inteligência:   tanto   humana   como   não   humana.   Por   outro   lado,   o   termo  

aprendizagem    refere-se   à   transformação   do   conhecimento   e   comportamento   através   da   experiência.   

De   acordo   com   Leigh   Maxwell   e   outros   (1995,   3),   devido   à   constante   troca,   mudança   e   atualização   de  

conhecimento   da   sociedade   moderna   atual,   a   modalidade   de   currículo   de   aprendizagem    just-in-case  

deixa   de   ser   viável   para   os   estudantes,   pelo   que   a   aprendizagem   precisa   de   ser   feita    just-in-time .   Ora,  

isto   exige   novas   formas   de   compreender   as   relações   entre   espaço   e   tempo,   assim   como   elas   se  

relacionam   com   o   processo   de   aprendizagem   (Figura   2).  

 

   Figura   2:    Ambientes   de   Aprendizagem    vs.    Acesso   Temporal-Espacial   (Gabrielli,   Kimani   e   Catarci   2006,   47)  

 

1.2.1.   Aprendizagem   Pervasiva  

Dan   Pontefract   (2013)   define   por    aprendizagem   pervasiva    a   ideia   de   mudança   do   ensino   como   um  

evento   de   mentalidade   fixa   (em   sala   de   aula)   para   a   mentalidade   crescente   de   aprendizagem  

colaborativa,   contínua,   conectada   e   baseada   na   comunidade.   O   modelo   de   aprendizagem   pervasiva  

(Figura   3)   sugere   que   existem   três   modalidades   de   aprendizagem:   formal,   informal   e   social.   

17  hyperlearning  
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Figura   3:    Modelo   de   Aprendizagem   Pervasiva   (Pontefract   2013)  

Aprendizagem   formal:    uma   oportunidade   de   aprendizagem   auto-contida,   ocasionalmente   agendada,  

tipicamente,   mas   nem   sempre,   monitorizada,   proporcionando   uma   abordagem   compreensiva   e,   por  

vezes,   lógica   ou   sequencial   de   um   tema.  18

Aprendizagem   informal:    uma   oportunidade   sem   convencionalismo   que   proporciona   orientação,  

inspiração,   conhecimento   ou   perspicácia   tipicamente   num   ambiente   não   formal.  19

Aprendizagem   social:    uma   troca   de   ideias,   conhecimento   ou   informação   através   de   serviços   com  

funcionalidades   de    Internet    que   proporcionam   uma   compreensão   inicial   ou   suplementar   através   de  

redes   pessoais   ou   profissionais.  20

James   Paul     Gee   (2004,   77-79)   denomina   as   culturas   de   aprendizagem   informais   por    espaços   de  

afinidade ,   afirmando   que   estes   espaços   oferecem   poderosas   oportunidades   para   aprendizagem,   dado  

que   pessoas   de   diferentes   idades,   classes,   etnias,   géneros   e   nível   educacional,   podem   participar   de  

variadas   formas   de   acordo   com   as   suas   capacidades   e   interesses.     Com   a   evolução   da   Web,   surgem  

novos   meios   de   comunicação   com   o   potencial   de   auxiliar   a   aprendizagem,   possibilitando   a   sua  

expansão   a   nível   temporal   e   local.  

1.2.2.    E-Learning :   Ciberaprendizagem  

A   ciberaprendizagem,   também   denominada   por   aprendizagem   à   distância,   ou    eletronic   learning  

(e-Learning)    é   um   modelo   de   ensino   não   presencial   apoiado   nas   Tecnologias   de   Informação   e  

Comunicação   (TIC).   Muitas   instituições   de   ensino   utilizam,   atualmente,   Ambientes   Virtuais   de  

Aprendizagem   (AVA)    open   source   (como   o    Moodle,    Sakai,    Drupal,    etc.)   ou   comerciais  21 22 23 24 25

18  T.A.:   “ Formal   Learning:    A   self-contained   learning   opportunity,   occasionally   scheduled,   typically   but   not   always   tracked,  
providing   a   comprehensive   and   at   times   logical   or   sequential   approach   to   a   topic.”   (Pontefract   2013)  
19  T.A.:   “ Informal   Learning :   An   opportunity   without   conventionalism   that   provides   guidance,   inspiration,   expertise   or  
acumen   typically   in   a   non-formal   environment.”   (Pontefract   2013)  
20  T.A.:   “ Social   Learning:    An   exchange   of   ideas,   knowledge   or   information   via   Internet-enabled   services   that   provides   initial  
or   supplemental   understanding   through   personal   and   professional   networks.”   (Pontefract   2013)  
21  Virtual   Learning   Environments  
22   Software    de   utilização   livre,   sendo   que   o   programa   original   pode   ser   alterado   por   qualquer   pessoa.   
23   https://moodle.org/   
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( Blackboard,    etc.)   como   parte   fundamental   ( E-Learning )   ou   complemento   às   aulas   dos   seus   cursos  26

( B-Learning ).   27

Um    Ambiente   Virtual   de   Aprendizagem    é   uma   peça   de    software    baseado   na    Web,    que   permite   o  

funcionamento   de   todas   as   partes   de   um   curso   ou   módulo    online .   Proporciona   um   menu-base   ou   um  

interface   de   apontar   e   clicar   para   construir   uma   área   de   um   curso    online    sem   a   necessidade   de  

competências   de   desenvolvimento    Web .   (Brenton   2007,   87)  28

As   Tecnologias   de   Informação   e   Comunicação   podem   ser    assíncronas    ou    síncronas .   Stefan  

Hrastinski   (2008)   estudou   os   benefícios   e   limitações   do    e-learning    assíncrono   e   síncrono,   afirmando  

que   “o    e-learning    assíncrono   é   comumente   facilitado   por   media   como   o    e-mail    e   plataformas   de  

discussão,   suportando   relações   de   trabalho   entre   aprendizes   e   professores,   mesmo   quando   os  

participantes   não   podem   estar    online    ao   mesmo   tempo.”   (2008,   51).   Ora,   pacotes   de    software    que  29

têm   respostas   predeterminadas   propiciam   a   interação   dos   alunos,   ainda   que   assincronamente   com   as  

instruções   do   professor,   correspondendo   ao   modelo   de    Aprendizagem   Assistida   por   Computador, 30

de   acordo   com   Caroline   King   e   Mae   McSporran   (2005,    4933 ).  

A   natureza   assíncrona   das   tecnologias   é,   para   muitos   utilizadores,   o   motivo   de   fazerem   cursos    online ,  

uma   vez   que   facilita   a   conciliação   do   estudo   com   o   trabalho,   a   família   e   outros   compromissos.  

Segundo   Hrastinski   (2008,   52),   o    e-learning    assíncrono   permite   aos   aprendizes   conectarem-se   ao  

ambiente   virtual   a   qualquer   momento,   descarregar   documentos   e   comunicar   com   professores   ou   pares.  

O    e-learning    síncrono,   de   acordo   com   Hrastinski   (2008,   52),   é   normalmente   suportado   por   media  

como   videoconferência   e    chat ,   tendo   o   potencial   de   apoiar   os    e-learners    no   desenvolvimento   de  

comunidades   de   aprendizagem.   Esta   forma   de   aprendizagem   corresponde   ao   modelo   de    Conferência  

Mediada   por   Computador   que,   de   acordo   com   King   e   McSporran   (2005,   4933)   é   um   método   de  31

ensino    online    também   conhecido   como   grupos   de   discussão,   onde   é   esperado   que   os   participantes  

contribuam   regularmente   numa   área    online    acessível   a   todos.   As   sessões   síncronas   ajudam   os  

e-learners    a   sentirem-se   participantes   mais   do   que   isolados,   podendo   colocar   e/ou   responder   a  

questões   em   tempo   real.   As   duas   modalidades   de   ensino,   síncrono   e   assíncrono,   podem  

24   https://www.sakaiproject.org/   
25   https://www.drupal.org/   
26   https://www.blackboard.com   
27   Blended   learning    (definição):   modelo   de   ensino   que   combina   aulas   presenciais   com   aulas   à   distância   ( e-learning ).  
28   T.A.:   “A   VLE   is   a   piece   of   web-based   software   that   allows   the   running   of   all   or   part   of   a   course   or   module   online.   It   gives  
a   menu-based   or   point-and-click   interface   for   constructing   an   online   course   area   without   the   need   for   specialist   web  
development   skills.”   (Brenton   2007,   87)  
29   (T.A.):“ Asynchronous   e-learning ,   commonly   facilitated   by   media   such   as   e-mail   and   discussion   boards,   supports   work  
relations   among   learners   and   with   teachers,   even   when   participants   cannot   be   online   at   the   same   time”   (Hrastinski   2008,   51)  
30   Computer   Assisted   Learning    (CAL)  
31   Computer   Mediated   Conferencing    (CMC)  
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complementar-se,   traduzindo-se,   respetivamente,   em    E-Learning    e,   quando   o   processo   de   ensino   é  

enriquecido   por   momentos   presenciais,    B-Learning    ou   ainda,    flipped   classroom.   32

Blended   Learning    é   uma   mistura   de   métodos   de   entrega   que   podem   ser   selecionados   e   adequadamente  

acomodados   a   várias   necessidades   de   aprendizagem   de   uma   audiência   diversa   numa   variedade   de  

assuntos.   (...)   Permite   flexibilidade   em   adaptar   os   métodos   de   aprendizagem   instrucional   para   ir   ao  

encontro   das   necessidades   dos   estudantes   que   respondem   à   repetição   da   matéria   proporcionada   por  

diferentes   modos   de   entrega.   Isto   acomoda   diferentes   estilos   de   aprendizagem   e   diferentes   velocidades  

de   aprendizagem   cognitiva.   Os   materiais   do   tema   podem   ser   apresentados   numa   variedade   de   formatos,  

cada   um   reforçando   outro,   e   podem   utilizar-se   explicações   de   especialistas   sobre   o   assunto.    (King   e  33

McSporram   2005,    4934 )  

Ora,   as   experiências   apoiadas   nas   TIC   caracterizam   a   aprendizagem   multimédia   em   aspetos    multi .  

1.   Multi-modal:    abordando   diferentes   sentidos   e   preferências   do   aprendiz;  

2.   Códigos   multi-camada:    construídos   através   de   diferentes   canais   media   (textual,   visual,   auditivo,  

audiovisual)   para   criar   significado   mais   rico;  

3.   Multi-perspectiva:    permitida   por   dinâmicas   de   metadados   e   modelos   de   aprendizagem   e  

personalização   e   experiência   baseada   na   oferta   de   conteúdo.   (Neuhold   e   Lindner   2006,   21)   34

Assim,   a   multimodalidade,   o   uso   de   diferentes   media   e   personalização   possibilitam   a   realização   de  

atividades   em   múltiplas   localizações,    just-in-time ,   de   acordo   com   o   ritmo   e   necessidade   do   aprendiz   –  

características   estas   que   estão   na   origem   da   aprendizagem   móvel   e,   consequentemente,   ubíqua.  

1.2.3.    M-Learning :   Aprendizagem   Móvel  35

Marguerite   L.   Koole   (2009,   27)   define   o   modelo   de   aprendizagem   móvel   de   acordo   com   três   aspetos  

distintos:    dispositivo    (D),    aprendiz    (L)   e    social    (S),   num   contexto   de   informação.   Na   Figura   4,   as  36

interseções   entre   os   círculos   contém   atributos   que   pertencem   a   ambos   os   aspetos.   De   acordo   com  

Koole   (2009,   27)   a   interseção   dos   atributos   da   usabilidade   do   dispositivo   (DL),   a   tecnologia   social  

(DS)   e   a   aprendizagem   social   (LS)   descrevem   as    affordances    da   tecnologia   móvel   (Norman,   1999).   

32   Flipped   classroom    (definição):   modalidade   de    blended   learning    ( b-learning )   em   que   os   alunos   estudam   a   matéria  
previamente   em   casa,   através   de   conteúdos   fornecidos   pelo   professor   e   vão   à   aula   só   esclarecer   dúvidas   (Roehl,   Reddy   e  
Shannon   2013,   45).  
33   T.A.:   “Blended   learning   is   a   mix   of   delivery   methods   that   have   been   selected   and   fashioned   to   accommodate   the   various  
learning   needs   of   a   diverse   audience   in   a   variety   of   subjects.   (...)   It   allows   flexibility   in   adapting   learning   instructional  
methods   to   meet   the   needs   of   students   who   respond   to   repetition   of   subject   matter   provided   in   different   modes   of   delivery.  
This   accommodates   different   learning   styles   and   different   speeds   of   cognitive   learning.   Subject   material   can   be   presented   in   a  
variety   of   formats,   each   reinforcing   another,   and   can   utilise   subject   experts   for   sections   of   the   delivery.”   (King   e   Mae  
McSporram   2005,    4934 )  
34  T.A.:“ 1.   Multi-modal ,   addressing   different   senses   and   preferences   of   the   learner;    2.   Multi-layered   codes ,   building   on  
different   media   channels   (textual,   visual,   audio,   audiovisual),   to   create   richer   meaning;    3.   Multi-perspective ,   enabled   by  
dynamic   metadata   and   learner   models   and   personalized   and   experience-based   content   offered.”   (Hug   et   al.   2006,   21)  
35   Mobile   Learning ;    M-Learning  
36   Learner  
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Figura   4:     Framework    de   Aprendizagem    Mobile    (Koole   2009,   27)  

Koole   (2009)   refere   que   uma   educação   móvel   bem   implementada   auxilia   na   redução   da   carga  

cognitiva   dos   aprendizes:   “enquanto   que   é   difícil   determinar   como   partir   a   informação,   diferentes  

padrões   de   apresentação   e   quantidades   de   informação   podem   potencialmente   ajudar   os   aprendizes   a  

reter,   recuperar,   e   transferir   informação   quando   necessário”   (41).   Esta   modalidade   de   ensino   flexível  37

permite   aos   aprendizes   aceder   a   conteúdos   em   múltiplos   formatos,   de   modo   síncrono   ou   assíncrono,  

propiciando   o   surgimento   da   aprendizagem   em   qualquer   lugar   e   momento   (ubíqua).   

1.2.4.    U-Learning :   Aprendizagem   Ubíqua  

Embora   alguns   autores   considerem   que   a   aprendizagem   ubíqua   (ou    u-learning )   é   equivalente   a   uma  

forma   de   aprendizagem   móvel,   existem   diferenças.   Yeonjeong   Park   (2011,   81)   ilustra   as   mudanças  

conceptuais   do    e-learning    para   o    m-learning    e   depois   para   o    u-learning    (Figura   5).   Os   dispositivos  

físicos   em    e-learning    funcionam   por   fio,   em    m-learning    sem   fio   e   em    u-learning    desaparecem.   Em  

relação   à   Computação   e   Comunicação     em    e-learning    e    m-learning    é   diferenciativa   já   em    u-learning    é  

fosca.   A   aprendizagem   em    e-learning    é   confinada   a   uma   única   secretária   e   em    u-learning    é  

dinâmica/flexível.  

 
Figura   5:    Comparação   e   fluxo   de    e-learning ,    m-learning    e    u-learning    (Park   2011,   81)  

37  T .A.:   “While   it   is   difficult   to   determine   how   to   chunk   information,   differing   patterns   of   presentation   and   amounts   of  
information   can   potentially   help   learners   to   retain,   retrieve,   and   transfer   information   when   needed.”   (Koolw  
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Assim,   num   contexto   de   aprendizagem   ubíqua,   a   aprendizagem   é   espontânea,   natural,   omnipresente,  

centrada   no   utilizador   e   focada   em   tarefas.   De   acordo   com   Luyi   Li,   Yanlin   Zheng,   Hiroaki   Ogata   e  

Yoneo   Yano   (2005,   208),   o   conceito   de   aprendizagem   ubíqua   define-se   por   ensino   aberto,   situado,  

social,   ativo,   natural   e   acessível,   e   caracteriza-se   por:  

Permanência:     aprendizes   nunca   perdem   o   seu   trabalho   a   não   ser   que   seja   eliminado   de   propósito.   Para  

além   disso,   todos   os   processos   de   aprendizagem   são   gravados   continuamente   todos   os   dias.  

Acessibilidade:     aprendizes   têm   acesso   a   todos   os   seus   documentos,   informação   e   vídeos   em   todo   o  

lado.   A   informação   é   fornecida   com   base   nos   seus   pedidos.   Assim,   a   aprendizagem   envolvida   é  

autodirigida.  

Imediatismo:     onde   quer   que   os   aprendizes   estejam,   eles   podem   obter   qualquer   informação  

imediatamente.   Assim,   os   aprendizes   podem   resolver   problemas   rapidamente.   Caso   contrário,   o  

aprendiz   pode   guardar   as   questões   e   procurar   as   respostas   mais   tarde.  

Interatividade:     os   aprendizes   podem   interagir   com   especialistas,   professores   ou   colegas   na   forma   de  

comunicação   síncrona   ou   assíncrona.   Assim,   os   especialistas   estão   mais   acessíveis   e   o   conhecimento  

torna-se   mais   disponível.  

Atividades   instrucionais   situacionais:    a   aprendizagem   pode   ser   embutida   na   nossa   vida   diária.   Os  

problemas   encontrados,   bem   como   o   conhecimento   necessário   são   todos   apresentados   na   sua   forma  

natural   ou   autêntica.   Isto   ajuda   os   aprendizes   a   perceberem   as   características   das   situações  

problemáticas   que   tornam   relevantes   ações   específicas.   (Li   et   al.   2005,   208)  38

Assim,   as   mensagens   enviadas   pela   apropriação   da   tecnologia   na   educação   são   múltiplas   e   poderosas.  

Como   Marshall   McLuhan   (1994,   9)   refere,   “o   meio   é   a   mensagem”   pelo   que   apenas   ao   prestar  39

atenção   às   mensagens   e   contemplar   a   tecnologia   como   um   problema   cultural   e   histórico,   bem   como  

uma   solução   funcional,   será   possível   desenvolver   uma   didática   mais   sensível   às   vicissitudes,  

contratempos,   da   micro-aprendizagem   contingente   situada   (ubíqua).  

 

38   T.A.:    Permanency:    learners   never   lose   their   work   unless   it   is   purposefully   deleted.   In   addition,   all   the   learning   processes  
are   recorded   continuously   everyday.    Accessibility:    learners   have   access   to   their   documents,   data,   or   videos   from   anywhere.  
That   information   is   provided   based   on   their   requests.   Therefore,   the   learning   involved   is   self-directed.    Immediacy:    wherever  
learners   are,   they   can   get   any   information   immediately.   Thus,   learners   can   solve   problems   quickly.   Otherwise,   the   learner   can  
record   the   questions   and   look   for   the   answer   later.    Interactivity:    learners   can   interact   with   experts,   teachers,   or   peers   in   the  
form   of   synchronous   or   asynchronous   communication.   Hence,   the   experts   are   more   reachable   and   the   knowledge   becomes  
more   available.    Situating   of   instructional   activities:    the   learning   could   be   embedded   in   our   daily   life.   The   problems  
encountered   as   well   as   the   knowledge   required   are   all   presented   in   their   natural   and   authentic   forms.   This   helps   learners  
notice   the   features   of   problem   situations   that   make   particular   actions   relevant.   (Li   et   al.   2005,   208)  
39  T.A.:   The   medium   is   the   message   (McLuhan   1994,   9)  
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1.3.   Micro-Aprendizagem  

1.3.1.   Enquadramento  

Na   sociedade   em   que   vivemos,   diferentes   níveis   de   aprendizagem   estão   sujeitos   a   diferentes   leis,   pelo  

que   é   necessário   investigar   e   ter   em   consideração   os   princípios   subjacentes   a   cada   situação   aquando   o  

planeamento   de   momentos   educacionais.   Na   Figura   6,   Peter   Baumgartner,   Martina   Roth,   Peter   A.  

Bruck   e   Michael   Sedlaczek   (2013)   relacionam   diferentes   contextos   de   aprendizagem   (interação  

educacional,   cenário   educacional,   conjunto   educacional,   módulo,   programa/   currículo,   instituição,  

natureza   e   instituições   políticas)   com   diferentes   níveis   de   tempo   e   aprendizagem.  

 

Figura   6:    Hierarquia   inclusiva   de   diferentes   níveis   de   design   educacional   (Baumgartner   et   al.   2013)  

Segundo   estes   autores,   o   tempo   de   aprendizagem   corresponde   à   carga   de   trabalho   do   aprendiz   que,   de  

acordo   com   o   jargão   europeu,   é   medida   em   ECTS   ou   ECVET,   por   forma   a   padronizar   e   possibilitar  40 41

a   comparação   do   tempo   de   estudo   e   conhecimento   dos   alunos.   A   aprendizagem   pode   ter   uma   duração  

temporal   variável   entre   menos   de   um   segundo   e   mais   de   uma   hora.   De   acordo   com   Theo   Hug   (2005,  42

3),   determinado   tema   pode   ser   trabalhado   com   letras   únicas,   pequenos   textos   ou   tarefas   bastante  

complexas,   pelo   que   é   possível   caracterizar   as   teorias   de   design   instrucional   de   acordo   com   os   níveis  

micro    (lição   única),    meso    (estrutura   de   curso)   e    macro    (currículo   do   programa   ou   escola)   –   Quadro   2.  

  

40  ECTS:    European   Credit   Transfer   and   Accumulation   System  
41  ECVET:    European   Credit   System   for   Vocational   Education   and   Training  
42  Até   ao   momento   não   foram   desenvolvidos   conceitos   pedagógicos   de   nano-aprendizagem,   aparecendo   o   termo   em  
pesquisas   como   sinónimo   de   micro-aprendizagem.  
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Quadro   2:    Exemplos   de    Microlearning ,    Mesolearning    e    Macrolearning    (Hug   2005,   3)  43

 Exemplo   1  
Semiótica  

Exemplo   2  
Linguagem   de  
Aprendizagem  

Exemplo   3  
Conteúdos   de  
Aprendizagem  

Exemplo   4  
Estrutura   do  
Curso  

Exemplo   5  
Classificação  
de  
Competências  

Exemplo   6  
Sociologia  

Nível  
Micro  

letras   únicas  vocábulos,  
expressões,  
frases  

objetos   de  
aprendizagem,  
micro   conteúdo  

objetos   de  
aprendizagem  

competências  
de   estudantes   e  
professores  

aprendizagem  
individual  

Nível  
Meso  

palavras,  
combinação   de  
figuras   e   letras,  
frases  

situações,  
episódios  

sub-áreas,  
temas   pequenos  

tópicos,  
disciplinas  

estruturar   uma  
lição  

aprendizagem  
em   grupo   ou  
em  
organizações  

Nível  
Macro  

textos,  
conversação,  
comunicações  
linguísticas  

especificações  
sócio-culturais,  
complexidade  
semântica  

tópicos,  
assuntos  

cursos,  
estrutura  
curricular  

estruturar   um  
currículo  

aprendizagem  
de   gerações,  
aprendizagem  
da   sociedade  

 
Peter   A.   Bruck   (2006,   15)   apresenta   três   aspetos   que   caracterizam   a   mudança   da   macro-aprendizagem  

para   a   micro-aprendizagem.   

1.   O   primeiro   aspeto   consiste   em   reduzir   a   abundância   e   complexidade   de   informação   e   estruturá-la   em  

sequências   de   unidades   pequenas,   bem   ligadas,   o   que   implica   criar   novas   arquiteturas   de   informação   e  

envolver-se   ativamente   com   o   design   de   informação.   

2.   O   segundo   aspeto   é   tratar   esta   redução   na   perspetiva   de   quem   precisa   de   lidar   com   grandes  

quantidades   de   nova   informação   e   que   quer   aprender;   isto   requer   novos   modelos   didáticos,   realizar  

inquéritos   e   redesenhar   os   processos   de   aprendizagem   necessários.   

3.   O   terceiro   aspeto   consiste   em   permitir   que   sejam   os   aprendizes   individuais   a   escolher   o   tempo,  

espaço   e   ritmo   de   aprendizagem,   o   que   requer   tecnologia   para   suportar   os   aprendizes   nos   seus   hábitos   e  

necessidades   individuais,   oferecendo   serviços   personalizados   que   reduzam   a   experiência   de   sobrecarga,  

exigência   e   desempenho   insuficiente.   (Bruck   2006,   15)  44

Deste   modo,   a   micro-aprendizagem   visa   oportunizar   a   aprendizagem   ao   longo   da   vida,   através   de  

pequenas   atividades   facilmente   integráveis   na   rotina   diária,   combatendo   um   dos   problemas   atuais   da  

aprendizagem:   o   tempo.   De   acordo   com   Bruck   (2006,   15),   “ter   ou   dispensar   tempo   tem-se   tornado   um  

dos   elementos   mais   críticos   da   aprendizagem   e   da   aquisição   de   conhecimento,”   sendo   que   uma  45

eficaz   gestão   de   tempo   é   determinante   tanto   para   o   sucesso   de   indivíduos   como   de   organizações.   

43   Tradução   da   Autora.   Quadro   no   idioma   original   disponível   no   Anexo   2.  
44  T.A.:   “1.   The   first   aspect   is   to   reduce   the   overflow   and   complexity   of   information   and   structure   it   into   sequences   and  
strings,   into   small   and   well   linked   units;   this   requires   creating   new   architectures   of   information   and   makes   an   active  
engagement   with   the   design   of   information   necessary.   2.   The   second   aspect   is   to   undertake   this   reduction   from   the  
perspective   of   the   person   who   needs   to   cope   with   big   amounts   of   new   information   and   who   wants   to   learn;   this   requires   new  
didactic   models   and   makes   inquiries   into   and   redesign   of   learning   processes   necessary.   3.   The   third   aspect   is   to   allow  
individual   learners   to   choose   themselves   time,   place   and   pace   of   learning;   this   requires   technology   to   support   learners   in   their  
individual   habits   and   needs   and   to   offer   personalised   services,   and   it   makes   reducing   the   experience   of   overload,   overdemand  
and   underperformance   necessary.”   (Bruck   2006,   15)  
45  T.A.:   “Having   or   making   time   is   becoming   one   of   the   most   critical   elements   for   learning   and   knowledge   acquisition.”  
(Bruck   2006,   15)  
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1.3.2.   Definição  

Desde   2002,   o   termo    micro-aprendizagem    tem   sido   aplicado   numa   multiplicidade   de   contextos,  

culturas   e   significados   (Hug   2007,   16),   pelo   que   poderá   ser   errado   reduzi-lo   somente   a   espaços  

pedagógicos.   Assim,   Theo   Hug   (2005,   3)   apresenta   um   mapa   mental   com   diferentes   interpretações   de  

dimensões   particulares   das   didáticas   da   micro-aprendizagem   (Figura   7),   tais   como:    tempo,   conteúdo,  

currículo,   forma,   processo,   mediação    e    tipo   de   aprendizagem .  

 
Figura   7:    Mapa   Mental   de   conceitos   e   versões   de   Micro-Aprendizagem   (Hug   2005,   3)  

O    tempo    é   definido   por   Hug   (2005,   3)   como   despesa   operacional,   mensurável   e   subjetiva,   sendo  

manipulado   de   forma   diferente   na   micro-aprendizagem.   De   acordo   com   Bruck   et   al.   (2006,   16),   “é  

suficiente   usar   espaços   intermediários   entre   diferentes   atividades   para   dar   o   pequeno   passo   de  

aprendizagem,”   sendo   que   “o   poder   da   micro-aprendizagem   resulta   do   uso   repetido   de    inter-espaços  46

ao   longo   do   tempo.”   Deste   modo,   indivíduos   e   organizações   poderão   realizar   uma   eficiente   gestão   de  47

aquisição   de   informações   e,   consequentemente,   alcançar   os   seus   objetivos   pessoais   e   organizacionais.  

O    conteúdo ,   neste   contexto,   caracteriza-se   por   ser   micro,   ou   seja,   unidades   pequenas,   tópicos,   mais   do  

que   objetivos   simples   (Hug   2005,   3),    porções ,    doses ,    peças    de   conteúdo.   O   “micro-conteúdo   refere-se  

a   um   único   recurso   da   Internet,   que   pode   ser   referenciado   diretamente   por   um   URL,   e   pode   consistir,  48

por   exemplo,   num   diapositivo   de   apresentação   (...),   uma   entrevista,   uma   questão   teste…   Todos   esses  

conteúdos   se   relacionam   com   entidades   dentro   do   curso   ou   nível   da   lição.”   (Hug   2007,   98)  49

O    currículo    ou,   neste   âmbito,   micro-currículo,   é   definido   por   Hug   (2005,   3)   como   parte   de   uma  

estrutura   curricular   maior,   módulos,   elementos   de   aprendizagem   informal.   Tianxiang   Hou,   Xuerong  

46   T.A.:   “It   is   enough   to   use   the   inter-spaces   between   different   activities   to   take   the   small   learning   step.”    (Hug,   Lindner   e  
Bruck,   2006,   16)  
47    T.A.:   “The   power   of   microlearning   results   from   the   repeated   use   of   “inter-spaces”   over   time.”   (Hug,   Lindner   e   Bruck,  
2006,   16)  
48  URL:    Uniform   Resource   Locator  
49  T.A.:   “Microcontent   relates   to   a   single   Internet   resource,   which   can   be   referenced   directly   by   a   URL,   and   may   consist,   for  
example,   of   a   slide   of   a   presentation   (...),   an   interview,   a   test   question…   These   contents   all   relate   to   entities    below    the   course  
or   lesson   level.”   (Hug   2007,   98)  
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Gou   e   Yingfang   Gao   (2016,   135)   afirmam   que,   tal   como   nos   cursos,   o   desenho   de   micro-cursos   deve  

incluir   “objetivos,   conteúdo,   atividades,   recursos   de   aprendizagem   e   avaliação   de   ensino.”  50

A    forma    da   micro-aprendizagem,   de   acordo   com   Hug   (2005,   3),   são   fragmentos,   episódios,   pílulas   de  

conhecimento,   elementos   de   habilidade,   e   até   um    puzzle .   “Um    puzzle    é   um   jogo   no   decorrer   do   qual,  

dentre   centenas   ou   milhares   de   peças,   todas   elas   pequenos   componentes   individuais,   é   construída   uma  

imagem.   (...)   Da   mesma   forma,   uma   ‘escultura   de   conhecimento’   é   construída   a   partir   de   pequenos  

fragmentos   de   conhecimento.”   (Frankl   2006,   195)   51

O    processo ,   neste   contexto,   é   definido   por   Hug   (2005,   3)   como   o   ato   de    separar ,   concomitante   ou  52

atual,   atividades   situadas   ou   integradas,   método   iterativo,   gestão   da   atenção,   consciência   (estar   em  53

ou   ser   o   processo).   Para   tal,   a   estratégia   de   aprendizagem   de   Ciclo   Triplo   (Hu   2016,   1141)   revela-se  

importante   na   medida   em   que     os    resultados    de   determinado   evento,   são   sempre   consequência   de   um  

processo   de   questionamento   prévio   do    Como? ,    O   quê?    e    Porquê? .  

A    mediação    na   micro-aprendizagem   pode   ser   caracterizada   como   cara-a-cara,   mono-media,  

multi-media,   (inter-)mediado,   objetos   de   informação   ou   objetos   de   aprendizagem,   valor   simbólico,  

capital   cultural   (Hug   2005,   3).   Apesar   da   evolução   tecnológica   oportunizar   a   utilização   de   diferentes  

tecnologias   e   media   (e.g.   livro   impresso,   rádio,   TV ,   computador,   Internet,   etc.),   Erich   Neuhold   e  54

Martin   Lindner   (2006,   19)   afirmam   que   os   media   por   si   só   não   tornam   a   aprendizagem   mais   fácil.  

Sobre   as    tipologias   de   aprendizagem ,   a   micro-aprendizagem   suporta   diversas   pedagogias,   como   a  

refletiva,   pragmática,   conceptualista,   construtivista,   conectivista   ou    behaviorista ;   orientada   a   tarefas,  55

problemas,   ações   ou   objetivos   (Hug   2007,   18-19),   aprendendo-se    ao   longo   do   caminho    e/ou   por  

exemplo,   em   sala   de   aula,   corporativamente,   de   forma   consciente    vs.    inconsciente,   etc.   (Hug   2005,   4).   

Deste   modo,   os   conceitos   de   micro-aprendizagem,   micro-conteúdo,   micro-currículo,   micro-lições,  

micro-formato,   micro-media,   micro-ensinamento   e   micro-conhecimento,   proporcionam   alternativas  

dinâmicas   e   flexíveis   necessárias   face   às   constantes   mudanças   tecnológicas,   sociais   e   ambientais   da  

sociedade   moderna   atual,   facilitando   assim   o   processo   de   cultivação   individual.  

50  T.A.:   “ ...The   design   should   include   teaching   objectives,   teaching   content,   teaching   activities,   teaching   resources,   teaching  
evaluation.   (Hou,   Gou   e   Gao   2016,   135)  
51   T.A.:   “A   “puzzle”   is   a   game   in   the   course   of   which   out   of   hundreds   or   thousands   of   pieces,   all   of   them   small   individual  
components,   a   picture   is   constructed.   (...)   In   the   same   way   a   “sculpture   of   knowledge”   is   constructed   out   of   small   fragments  
of   knowledge.”   (Frankl   2006,   195)  
52  Concomitante:   que   é   acessório   ou   secundário.  
53   Awareness  
54   TV:   Televisão  
55  Comportamentalista  
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1.3.3.   Didáticas  

As    didáticas    podem   ser   entendidas   como   abordagens,   modelos,   teorias,   experiências,   tecnologias,   arte  

de   ensinar   e   aprender.   No   Quadro   3,   apresentam-se   dez   diferenças   entre    macro    e    micro    aprendizagem.  

Quadro   3:    Comparação   entre    Macro    e    Micro    Aprendizagem   (Buchem   e   Hamelmann   2010,   5)  56

    Macro-aprendizagem  Micro-aprendizagem  

1  Contexto   de   aprendizagem  Aprendizagem   formal  Aprendizagem   informal  

2  Tempo   empregue  Várias   horas  Desde   alguns   segundos   até   15   min.  

3  Tipo   de   conteúdo  Módulos   de   aprendizagem,  
compreendendo   e   estruturando   uma  
gama   mais   ampla   de   ideias   ou   tópicos  
e   combinando   objetos   de   aprendizagem  

Micro-conteúdo   como   pequenos  
pedaços   de   informação,   focando  
numa   única   ideia   ou   tópico   definível  

4  Criação   de   conteúdo  Conteúdo   criado   por   especialistas   no  
assunto,   normalmente   com   ferramentas  
de   autoria  

Conteúdo   co-criado   por   aprendizes  
com   Web   2.0   e   ferramentas   rápidas  
de    e-learning  

5  Agregação   e   fragmentação  
de   conteúdo  

Objetos   de   aprendizagem   normalmente  
precisam   de   ser   combinados   com  
outros   objetos   de   aprendizagem   para  
serem   completamente   compreendidos;  
o   conteúdo   pode   ser   facilmente  
dividido   para   reutilização   e  
reestruturação  

Unidades   de   micro-conteúdo   são  
independentes   uma   vez   que   podem  
ser   compreendidas   sem   informação  
adicional;   o   micro-conteúdo   não  
pode   ser   dividido   em   pedaços   mais  
pequenos   sem   a   perda   de   significado  

6  Recuperação   de   conteúdo  Cursos   ou   tópicos   são   recuperáveis  
através   de   um   URL   único,   no   entanto,  
objetos   de   aprendizagem   únicos   não  
têm   endereço  

O   micro-conteúdo   tem   um   URL  
único   ( permalink ),   o   que   faz   com  
que   até   os   pequenos   pedaços   de  
informação   sejam   recuperáveis  

7  Estrutura   do   ciclo   de  
aprendizagem  

Estruturas   hierárquicas,   sequenciais   e  
pré-planeadas   constituem   um   número  
de   unidades   ou   lições,   cada   qual  
combinando   um   número   de   objetos   de  
aprendizagem,   como   textos,   imagens,  
sons   e   vídeos  

Estruturas   dinâmicas   e   flexíveis   são  
criadas   por   aprendizes   no   processo  
de   aprendizagem   através   de  
agregação   e   modificação,   baseada  
em   informação   tal   como    tags    sociais  
e   marcadores  

8  Público-alvo  Aprendizes   com   o   objetivo   de   ter   uma  
visão   sobre   tópicos   definidos   por  
especialistas  

Aprendizes   com   o   objetivo   de  
explorarem   conceitos   ou   de  
resolverem   problemas   práticos  

9  Papel   do   aprendiz  Aprendizes   como   consumidores   de  
conteúdo,   tentam   construir   estruturas  
mentais   semelhantes   às   dos  
especialistas  

Aprendizes   como   prossumidores   de  
conteúdo   constroem   as   próprias  
estruturas   mentais   através   de  
exploração   e   interação   social  

10  Participação   do   aprendiz  Foco   nas   interações   aprendiz-conteúdo  Foco   nas   interações   sociais   entre  
aprendizes  

56  Tradução   da   Autora.   Quadro   no   idioma   original   disponível   no   Anexo   3.  
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A   micro-aprendizagem   concretiza-se   em   pequenos   passos,   facilitando   a   constante   atualização   dos  

indivíduos   em   ambientes   informais,   sendo   igualmente   bem   sucedida   como   suplemento   de   modelos   de  

aprendizagem   formais   (presenciais   e/ou   síncronos).   Assim,   Ilona   Buchem   e   Henrike   Hamelmann  

(2010,   4)   descrevem-na   como   uma    inovação   pragmática    para   a   aprendizagem   ao   longo   da   vida.  

É   pragmática,   porque   é   congruente   com   os   padrões   atuais   de   informação   e   comunicação   e   pode   ser  

facilmente   adaptada   para   apoiar   as   necessidades   individuais   de   aprendizagem,   especialmente   dentro   de  

contextos   de   aprendizagem   informal.   É   inovadora,   pois   oferece   uma   nova   forma   de   desenhar   e  

organizar   a   aprendizagem,   como   a   aprendizagem   em   pequenos   passos   e   com   pequenas   unidades   de  

conteúdo,   estruturação   e   sequenciação   orientadas   para   o   aluno,   co-criação   de   conteúdo,   concebendo   e  

utilizando   conteúdos   através   da   interação   social.   (Buchem   e   Hamelmann   2010,   5)  57

Com   a   introdução   das   tecnologias   móveis   e   ubíquas,   os   aprendizes   acostumaram-se   a   recolher   e  

consumir   informação   em   múltiplos   locais,   inclusive   nas   redes   sociais.   Stephanie   Trowbridge,   Clair  

Waterbury   e   Lindsey   Sudbury   (2017),   estudaram   a   relação   entre   as   plataformas   de    social   media    e   os  

tipos   de   conteúdo   suportáveis   por   estas,   sistematizando   os   resultados   no   quadro   4.  

Quadro   4:    Plataformas   de    social   media    e   tipos   de   conteúdo   de   micro-aprendizagem  
(Trowbridge,   Waterbury   e   Sudbury   2017)  58

Instagram  Snapchat  Twitter  Facebook  

Imagem   ou   vídeo  
(máx.   60   segundos);  
anotações   em   texto;  
tags ;    hashtags ;  
facilmente   pesquisável.  

Imagem   ou   vídeo  
(máx.   10   segundos);  
anotações  
desenhadas;    emoji ;  
uso   de   texto   limitado.  

Imagens;   Vídeos   (gravados  
ou   transmitidos   ao   vivo);  
links ;   até   140   caracteres   de  
texto;    hashtags ;   facilmente  
pesquisável.  

Imagens;   Vídeos;    links ;  
texto   pequeno   ou   longo;  
tagging /identificações;  
aplicações.  

Complexidade:   Médio  Complexidade:   Alta  Complexidade:   Fácil  Complexidade:   Fácil   ou  
médio,   dependendo   do   uso.  

 
Alguns   autores   como   Bernhard   Göschlberger   e   Peter   A.   Bruck   (2017,   4)   identificam   elementos   da  

aprendizagem   baseada   em   jogos   na   micro-aprendizagem.   O   sucesso   em   moldar   o   comportamento   do  

utilizador   em   muito   se   deve   à   ludificação,   aconselhando-se   a   sua   adaptação   aos   paradigmas   didáticos.  

Para   Theo   Hug   e   Norm   Friesen   (2009,   4),   as   didáticas   devem   “focar-se   nos   sujeitos   (quem),   conteúdos  

e   competências   (o   quê),   nos   métodos   e   tecnologias   (como),   nos   motivos,   propósitos   e   objetivos  

(porquê   e   para   quê),   bem   como   nas   relações   sociais   (...),   ambientes   media,   poder   e   controlo,   avaliação  

e   critérios   de   avaliação.”   Tudo   isto   torna   desafiante   a   produção   de   objetos   de   micro-aprendizagem.    59

57  T.A.:   “It   is   pragmatic,   because   it   is   congruent   with   current   information   and   communication   patterns   and   can   be   easily  
adapted   to   support   individual   learning   needs,   especially   within   informal   learning   contexts.   It   is   innovative,   because   it   offers   a  
new   way   of   designing   and   organizing   learning,   such   as   learning   in   small   steps   and   with   small   units   of   content,   learner-driven  
structuring   and   sequencing,   co-creation   of   content,   generating   and   using   content   through   social   interaction.”   (Buchem   e  
Hamelmann   2010,   5)  
58   Tradução   da   Autora.   Quadro   no   idioma   original   disponível   no   Anexo   4.  
59  T.A.:   “...may   focus   on   subjects   (who),   contents   and   skills   (what),   methods   and   technologies   (how),   reasons,   purposes,   and  
goals   (why   and   what   for),   as   well   as   on   social   relations   (...),   media   environments,   power   and   control,   or   valuation   and  
assessment”.   (Hug   e   Friesen   2009,   4)  
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2.   Produção   de   objetos   de   Micro-Aprendizagem  

2.1.   Arquitetura   Cognitiva   Humana  
Um   desenho   instrucional   eficaz   depende   da   sensibilidade   da   carga   cognitiva   que,   por   sua   vez,   depende  

de   perceber   como   a   mente   humana   funciona    –    Arquitetura   Cognitiva   Humana   (ACH).   A   Teoria  60

Cognitiva   da   Aprendizagem   Multimédia   (Figura   8)   proposta   por   Richard   E.   Mayer   e   Roxana   Moreno  

(2003,   44)   resulta   da   junção   das   teorias   da   Codificação   Dupla   e   Memória   de   Trabalho   objetivando   a  

aprendizagem   significativa.   Assim,   pressupõe-se   que   os   humanos   processam   a   informação   através   de  61

dois   canais   separados:   imagético   e   verbal,   com   limitada   capacidade   de   trabalho.  

 
Figura   8:     Teoria   Cognitiva   da   Aprendizagem   Multimédia   (Mayer   e   Moreno   2003,   44)  

De   acordo   com   a   Teoria   da   Codificação   Dupla   (Paivio   1991,   255),   a   informação   recebida   pelo   cérebro  

é,   primeiro,   processada   através   da   memória   sensorial   que   faz   uso   dos   canais   auditivo   e   visual,   de  

forma   independente   para,   depois,   receber   o   estímulo   e   armazená-lo   por   um   curto   período   de   tempo  

(entre   1   a   3   segundos),   convertendo-o,   finalmente,   em   informação.   De   acordo   com   o   Modelo   da  

Memória   de   Trabalho   (Baddeley   1992,   557),   a   informação   visual   e   verbal   gerada   é   depois   manipulada  

na   chamada    memória   de   trabalho    em   processadores   parcialmente   independentes   (respetivamente,   o  

visual   e   o   auditivo),   por   curtos   períodos   de   tempo   (entre   15   a   30   segundos).   Segundo   George   Miller  

(1956,   343),   a    memória   de   trabalho    tem   capacidade   limitada   de   processamento,   pelo   que   só   consegue  

gerir   até   sete   ítens   de   cada   vez   (com   uma   tolerância   de   mais   dois   ou   menos   dois).   A   informação   segue  

depois   para   um   terceiro   processador,   conhecido   por   central-executivo,   responsável   por   coordenar   a  

informação   que   entra   e   sai   da    memória   de   trabalho .   Por   fim,   a   informação   segue   para   a   memória   a  

longo   prazo   (potencialmente   ilimitada),   onde   são   estabelecidas   relações   com   a   informação   já  

armazenada,   através   da   construção   de   esquemas   ou   associações,   que   ajudam   na   organização   da  

informação   e   reduzem   a   carga   (esforço)   da    memória   de   trabalho    e   de    curto   prazo    do   aprendiz.  

60   Arquitetura   Cognitiva   Humana :   forma   como   as   estruturas   e   funções   cognitivas   do   ser   humano   se   organizam   para   processar  
a   informação.  
61   Aprendizagem   Significativa :   conhecimento   profundo   da   matéria;   capacidade   do   aluno   perceber   e   organizar   mentalmente  
numa   estrutura   cognitiva   coerente   os   aspetos   importantes   da   informação   apresentada   e   integrar   essas   informações   com  
conhecimento   pré-existente,   sendo   capaz   de   aplicá-lo   a   novas   situações.  
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De   acordo   com   Mayer   e   Moreno   (2003,   45),   reduzir   a   sobrecarga   cognitiva   pode   implicar   a  

redistribuição   do   processamento   essencial,   a   redução   do   processamento   acessório   ou   da   retenção  

figurativa,   pelo   que   os   autores   propõe   os   seguintes   nove   efeitos   (princípios   instrucionais):  

Efeito   da   modalidade:     melhor   transferência   quando   as   palavras   são   apresentadas   como   narração   e   não  

como   texto   na   tela.   (46)  62

Efeito   da   segmentação:     melhor   transferência   quando   a   lição   é   apresentada   em   segmentos   controlados  

pelo   aluno   e   não   como   unidade   contínua.   (46)  63

Efeito   do   pré-treino:     melhor   transferência   quando   os   alunos   sabem   previamente   os   nomes   e  

comportamentos   dos   componentes   do   sistema.   (46)  64

Efeito   da   coerência:    melhor    transferência   quando   material   estranho   [irrelevante]   é   excluído.   (46)  65

Efeito   da   sinalização:    melhor   transferência   quando    sinalizações   [de   informação   importante]   são  

incluídas.   (46)  66

Efeito   da   contiguidade   espacial:     melhor   transferência   quando   as   palavras   impressas   são   colocadas  

perto   dos   grafismos   correspondentes.   (46)  67

Efeito   da   redundância:     melhor   transferência   quando   as   palavras   são   apenas   narradas,   ao   invés   de  

narradas   e   escritas.   (46)  68

Efeito   da   contiguidade   temporal:    melhor   transferência   quando   animação   e   narração   correspondentes  

são   apresentadas   simultaneamente   em   vez   de   sucessivamente.   (46)  69

Efeito   da   habilidade   espacial   (ou   diferenças   individuais) :    Alunos   mais   espaciais   [a   nível   de  

visualização]   beneficiam   mais   de   uma   melhor   organização   espacial   do   desenho   instrucional   do   que  

alunos   menos   espaciais.   (46)   70

Nesta   linha   de   pensamento,   Luís   Alejandro   Andrade-Lotero   (2012),   tendo   por   base   as   Teorias   da  

Carga   Cognitiva   de   Sweller   e   a   Teoria   da   Aprendizagem   Multimédia   de   Mayer,   identifica   os   seguintes  

dez   princípios   que   visam   melhorar   o   desenho   instrucional   e   a   apresentação   dos   materiais   (desenho  

visual/interface),   aumentando   assim   a   carga   cognitiva   relevante   para   o   aprendiz.  

62  T.A.:   “Modality   effect:   Better   transfer   when   words   are   presented   as   narration   rather   than   as   on-screen   text.”   (Mayer   e  
Moreno   2003,   46)  
63   T.A.:   “Segmentation   effect:   Better   transfer   when   lesson   is   presented   in   learner-controlled   segments   rather   than   as  
continuous   unit.”   (Mayer   e   Moreno   2003,   46)  
64  T.A.:   “Pretraining   effect:   Better   transfer   when   students   know   names   and   behaviors   of   system   components.”   (Mayer   e  
Moreno   2003,   46)  
65   T.A.:   “Coherence   effect:   Better   transfer   when   extraneous   material   is   excluded.”   (Mayer   e   Moreno   2003,   46)  
66   T.A.:   “Signaling   effect:   Better   transfer   when   signals   are   included.”   (Mayer   e   Moreno   2003,   46)    
67   T.A.:   “Spatial   contiguity   effect:   Better   transfer   when   printed   words   are   placed   near   corresponding   parts   of   graphics.”  
(Mayer   e   Moreno   2003,   46)  
68   T.A.:   “Redundancy   effect:   Better   transfer   when   words   are   presented   as   narration   rather   narration   and   on-screen   text.”  
(Mayer   e   Moreno   2003,   46)  
69   T.A.:   “Temporal   contiguity   effect:   Better   transfer   when   corresponding   animation   and   narration   are   presented  
simultaneously   rather   than   successively.”   (Mayer   e   Moreno   2003,   46)  
70  T.A.:   “Spatial   ability   effect:   High   spatial   learners   benefit   more   from   well-designed   instruction   than   do   low   spatial  
learners.”   (Mayer   e   Moreno   2003,   46)  
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1. Princípio   de   problemas   de   solução   livre   ou   “tentativa-erro”:    situações   em   que   o   problema  

não   tem   uma   única   solução,   pelo   que   o   aluno   deixa   de   comparar   constantemente   o   estado   final  

(objetivo)   com   o   estado   atual   do   problema.   (82)  

2. Princípio   de   exemplos   de   problemas   resolvidos:     possibilita   ao   aluno   aprender   com   o  

processo   de   trabalho   dos   especialistas.   (82)  

3. Princípio   de   completar   problemas:     situação   do   aprendiz   completar   parte   da   resposta.   (83)  

4. Princípio   da   atenção   dividida:     quando   a   informação   está   presente   em   vários   media   (e.g.  

texto   e   imagem)   aconselha-se   a   sua   junção   espacial   por   forma   a   reduzir   a   carga   cognitiva.   (83)  

5. Princípio   da   modalidade:    substituição   de   palavras   escritas   por   palavras   narradas,   fazendo  

uso   dos   canais   de   processamento   (visual   e   verbal).   (83)  

6. Princípio   da   redundância:     fontes   de   informação   iguais   ou   semelhantes   (textual   ou   gráfica)  

devem   ser   reduzidas   a   uma   só.   (83-84)  

7. Princípio   da   imaginação:     situação   em   que   o   aluno   pensa   nos   procedimentos   e   conceitos  

aprendidos   sem   consultar   os   materiais   de   aprendizagem.   (84)  

8. Princípio   da   interatividade:     deve-se   começar   por   aprender   as   tarefas   mais   simples,   isto   é,   os  

conceitos   ou   significados   dos   elementos,   e   só   depois   a   relação   entre   eles   –   combinação   dos  

efeitos    atenção   dividida ,    redundância    e    modalidade .   (84)  

9. Princípio   da   inversão   por   experiência:     deve-se   procurar   aumentar   a   ajuda   aos   iniciantes   e  

reduzir   o   nível   de   ajuda   aos   aprendizes   mais   avançados.   (85)  

10. Princípio   de   desvanecimento   de   nível:     à   medida   que   aumenta   a   experiência   do   estudante,  

aumenta   a   complexidade   da   informação.   (86)  

Assim,   a    carga   cognitiva   é   importante   dado   que   relaciona   diretamente   o   desenho   da   interface   com   a  71

aprendizagem.   Se   a   matéria   a   ensinar   é,   à   partida,   difícil   e   os   materiais   são   confusos   e   desorganizados,  

o   aluno   gastará   uma   parte   significativa   da   sua   capacidade   de   memorização   somente   para   descodificar  

e   armazenar   toda   a   informação,   limitando   desfavoravelmente   a   aprendizagem   em   si.   Fred   Paas   et   al.  

(2003,   65)   afirma   que   a   carga   cognitiva   pode   ser    intrínseca ,    extrínseca    ou    pertinente .   Assim,   esta  72 73 74

relaciona-se   tanto   com   as   características   da   tarefa   (formato,   complexidade,   utilização   de   multimédia,  

pressão   de   tempo   e   ritmo   de   instrução)   como   com   as   características   do   próprio   estudante   (nível   de  

experiência,   idade,   capacidade   de   abstração).   Por   sua   vez,   os   três   tipos   de   carga   cognitiva   são   aditivos,  

pelo   que   a   diminuição   de   um   deles   influencia   diretamente   os   outros.   Uma   vez   que   a   carga   cognitiva  

intrínseca   é   difícil   de   manipular,   ao   reduzir-se   a   carga   cognitiva   extrínseca,   libertar-se-á   mais   recursos  

cognitivos   para   a   carga   pertinente   (responsável   pela   construção   e   automação   de   esquemas).   

71  Carga   Cognitiva :   atividade   mental   a   que   a   memória   de   trabalho   está   sujeita   em   cada   instante.  
72  Carga   Cognitiva   Intrínseca :   natureza   dos   conteúdos   da   tarefa,   sua   complexidade   e   nível   de   experiência   do   aprendiz.  
73  Carga   Cognitiva   Extrínseca :    apresentação   e   organização   da   informação   na   interface.  
74   Carga   Cognitiva   Pertinente :   adequado   desenho   de   interface   que   contribui   para   a   aprendizagem   do   conteúdo   essencial.  
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2.2.   Modelos   de   Desenho   Instrucional  
O   desenho   instrucional   é   tanto   um   processo   (macro)   como   uma   estratégia   (micro).   Um   dos   modelos  

mais   utilizados   no   desenvolvimento   instrucional   é   o   modelo   iterativo   ADDIE,   um   acrónimo   de  

Analisar,   Projetar,   Desenvolver,   Implementar   e   Avaliar   (Figura   9).  

 
Figura   9:    O   modelo   de   design   instrucional   ADDIE   (Brown   e   Green   2016,   12)  

 

David   Merrill   (2002,   43)   revisou   um   conjunto   de   teorias   de   design   instrucional   de   autores   como  

McCarthy,   Andre,   Gardner,   Nelson,   Jonassen,   Schank,   etc.,   com   o   objetivo   de   identificar   elementos  

comuns   e   eficazes,   sistematizando   os   princípios   resultantes   na   Figura   10.  

 

 

Figura   10:    Fases   para   uma   instrução   eficaz   (Merrill   2002,   45)  
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1. Centrado   no   problema:    A   aprendizagem   é   promovida   quando   os   alunos   se   envolvem   na   resolução   de  

problemas   do   mundo   real.   (45)  75

2. Ativação:    A   aprendizagem   é   promovida   quando   experiência   prévia   relevante   é   ativada.   (46)  76

3. Demonstração:    A   aprendizagem   é   promovida   quando   a   instrução   demonstra   o   que   é   para   ser   aprendido  

mais   do   que   apenas   contar   informação   sobre   o   que   foi   aprendido.   (47)  77

4. Aplicação:    A   aprendizagem   é   promovida   quando   os   aprendizes   são   incentivados   a   usar   o   seu   novo  

conhecimento   ou   habilidade   para   resolver   problemas.   (49)  78

5. Integração:    A   aprendizagem   é   promovida   quando   os   aprendizes   são   encorajados   a   integrar   (transferir)  

o   novo   conhecimento   ou   habilidade   na   sua   vida   diária.   (50)  79

Seguidamente,   apresenta-se   mais   em   detalhe   os   modelos    Pebble-in-the-Pond ,    Ciclo   Triplo    e    TPACK .  

 

2.2.1.   Modelo    Pebble-in-the-Pond  

David   Merrill   (2013,   268)   propõe   o   modelo    Pebble-in-the-Pond    (Figura   11),   um   modelo   com  

propriedades   únicas,   orientado   para   príncipios,   centrado   num   problema   e   que   inclui   o   desenho   de   um  

protótipo   funcional,   podendo   as   suas   diretrizes   ser   consultados   no   Quadro   5.   

 
Figura   11:    Modelo    Pebble-in-the-Pond    para   desenho   instrucional   (Merrill   2013,   247)    

75  T.A.:   “Problem-centered:   Learning   is   promoted   when   learners   are   engaged   in   solving   real-world   problems.”   (Merrill   2002,   45)  
76  T.A.:   "Activation:   Learning   is   promoted   when   relevant   previous   experience   is   activated."   (Merrill   2002,   46)  
77  T.A.:   "Demonstration   (Show   me):   Learning   is   promoted   when   the   instruction   demonstrates   what   is   to   be   learned   rather  
than   merely   telling   information   about   what   is   to   be   learned."   (Merrill   2002,   47)  
78  T.A.:   "Application   (Let   me):   Learning   is   promoted   when   learners   are   required   to   use   their   new   knowledge   or   skill   to   solve  
problems."   (Merrill   2002,   49)  
79  T.A.:   "Integration:   Learning   is   promoted   when   learners   are   encouraged   to   integrate   (transfer)   the   new   knowledge   or   skill  
into   their   everyday   life."   (Merrill   2002,   50)  
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     Quadro   5 :   Princípios   e   Prescrições   do   Modelo    Pebble-in-the-Pond    (Merrill   2013,   271)  80

Desenhar   um    problema    inclui   as   seguintes   atividades:  
○ Identificar   a   área   do   conteúdo   e   o   principal   objetivo   da   instrução.  
○ Identificar   o   público   de   aprendizes   para   a   instrução.  
○ Identificar   a   classe   de   problemas   que,   quando   resolvidos,   concretizam   o   objetivo   da  

aprendizagem.  
○ Desenhar   uma   demonstração   protótipo   do   problema.  
○ Desenhar   a   aplicação   protótipo   do   problema.  

Conceber   a    progressão    do   problema   inclui   as   seguintes   atividades:  
○ Determinar   as   habilidades   de   componentes   necessárias   para   resolver   cada   um   dos  

problemas   na   sequência.  
○ Organizar   uma   progressão   dos   problemas   desde   simples   a   complexas,   para   todas   as  

habilidades   de   componentes   necessárias   para   resolver   os   problemas   na   sequência.  
○ Desenhar   uma   demonstração   ou   aplicação   protótipo   para   cada   problema   na   progressão.  

Desenhar   estratégias   para    habilidades   de   componentes    inclui   o   seguinte:  
○ Com   base   no   gráfico   das   habilidades   de   componentes,   desenhar   a   demonstração   e  

aplicação   para   cada   habilidade   de   componente,   na   primeira   vez   que   é   necessária   para   um  
problema.  

○ Certificar   que   a   aplicação   da   habilidade   do   componente   é   necessária   em   pelo   menos   dois  
problemas   adicionais.  

Conceber   um    aperfeiçoamento   do    framework    estrutural    inclui   as   seguintes   atividades:  
○ Desenhar   um    framework    estrutural.  
○ Orientar   o   projeto   apoiado   nesse    framework    estrutural.  
○ Elaborar   o    coaching    baseado   nesse    framework    estrutural.  

Conceber   o   aperfeiçoamento   da    interação   entre   pares    inclui   as   seguintes   atividades   de    design  
instrucional:  

○ Modificar   aplicações   para   facilitar   a   colaboração   entre   pares.  
○ Designar   grupos   de   colaboração   para   cooperar   e   criticar   uns   aos   outros   enquanto  

resolvem   problemas   de   aplicações.  

Finalizar   o    design    instrucional    inclui   as   seguintes   atividades:  
○ Finalizar   a   navegação.  
○ Concluir   a   interface.  
○ Desenhar   os   materiais   complementares.  

A    conceção   do   desenho   de   avaliação    implica   as   seguintes   atividades:  
○ Identificar   as   fontes   de   informação.  
○ Modificar   o   protótipo   para   permitir   a   recolha   de   informação.  
○ Desenhar   outros   instrumentos   de   avaliação.  
○ Realizar   uma   avaliação   formativa.  
○ Rever   o   protótipo.  

 

  

80   Tradução   da   Autora.   Quadro   no   idioma   original   disponível   no   Anexo   5.  
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2.2.2.   Modelo   de   Ciclo   Triplo  
Yixin   Hu   (2016,   1139)   estudou   as   implicações   e   limites   da   aprendizagem   organizacional   e,  

consequentemente,   o   modelo   de   aprendizagem   de   ciclo   único,   duplo   e   triplo.   O   modelo   de   ciclo   duplo  

difere   do   modelo   de   ciclo   único,   na   medida   em   que   pressupõe   que   os   indivíduos   já   possuem  

conhecimento   e   competências   para   lidar   com   determinado   problema,   através   do   questionamento:  

“Estamos   a   fazer   as   coisas   de   forma   correta?”   ( Como? )   e   “Estamos   a   fazer   as   coisas   corretas?”   ( O  

quê? ).   Contudo,   nem   todos   os   problemas   têm   uma   resposta   certa   ou   errada.   De   igual   forma,   nem   todos  

os   alunos   têm   as   bases   de   conhecimento   adequadas   para   identificar   e   resolver   um   dado   problema,   pelo  

que   o   modelo   de   aprendizagem   de   Ciclo   Triplo   (Figura   12)   é   importante   na   medida   em   que   acrescenta  

valor   com   a   introdução   da   questão   “Como   é   que   decidimos   o   que   é   correto?”   ( Porquê? ).   De   acordo  

com   Robert   Flood   e   Norma   Romm   (2018,   266),   este   modelo   ambiciona   encontrar   um   equilíbrio   entre  

três   centros/   tipos   de   aprendizagem,   conseguindo-o   através   do   alinhamento   dos   três   centros   de  

aprendizagem   com   uma   consciência   geral:   “Estamos   a   fazer   as   coisas   de   forma   correta,   e   o   correto   é  

alicerçado   por   poder   ou   o   poder   é   alicerçado   pela   retidão?”   (Flood   e   Romm   2018,   266)   81

De   certo   modo,   a   nossa   concepção   do   modelo   de   Aprendizagem   de   Ciclo   Triplo   é   uma   visão   de   um  

processo   de   aprendizagem   onde   as   pessoas   procuram   formas   de   deliberar   a   organização   de  

aprendizagem   ao   conectar   os   três   centros   de   aprendizagem,   de   modo   a   que:   

1.   O   poder   de   projetar   se   torne   (idealmente)   usado   ao   serviço   da   qualidade   de   vida.   

2.   O   poder   de   tomar   decisões   da   mesma   forma   (idealmente)   aumente   essa   qualidade.   

3.   O   poder   de   transformar   as   nossas   relações   uns   com   os   outros   e   com   o   planeta   [Terra]   aumente   ainda  

mais   essa   qualidade.   (Flood   e   Romm   2018,   267)  82

 
Figura   12:    Modelo   de   Aprendizagem   de   Ciclo   Triplo   (Hu   2016,   1141)  

Nesta   linha   de   pensamento,   o   Modelo   de   Ciclo   Triplo   permite   aos   indivíduos   estar   amplamente  

informados,   conscientes   do   problema,   o   que,   por   sua   vez,   possibilita   que   as   decisões   possam   ser  

tomadas   de   forma   inteligente   e   responsável,   tendo   em   vista   os   melhores   resultados   possíveis.  

81  T.A.:   “Are   we   doing   things   right,   are   we   doing   the   right   things,   and   is   rightness   buttressed   by   mightiness   or   mightiness  
buttressed   by   rightness?”   (Flood   e   Room   2018,   266)  
82  T.A.:   “In   a   sense,   our   conceptualization   of   TLL   is   a   vision   of   a   learning   process   where   people   seek   ways   of   enacting   the  
learning   organization   by   looping   between   the   three   centers   of   learning   so   that:   (1)   The   power   to   design   becomes   (ideally)  
used   in   the   service   of   quality   of   life.   (2)   The   power   to   make   decisions   likewise   (ideally)   enhances   this   quality.   (3)   The   power  
to   transform   our   relations   with   each   other   and   the   planet   further   enhances   this   quality”   (Flood   e   Room   2018,   267)  
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2.2.3.   Modelo   TPACK  

O   modelo   TPACK   ( Technological   Pedagogical   Content   Knowledge )   consiste   na   interação   complexa  

entre   três   tipos   de   conhecimento:   Conteúdo   (CK),   Pedagogia   (PK)   e   Tecnologia   (TK)   (Figura   13).   De  

acordo   com   Matthew   Koehler,   Punya   Mishra   e   William   Cain   (2013,   13),   compreender   as   relações  

sistémicas   entre   estes   três   tipos   de   conhecimento   é   fundamental   para   integrar   com   sucesso   a  

tecnologia   no   modo   de   ensinar.   

 
Figura   13:     Framework    TPACK   e   as   suas   tipologias   de   conhecimento   (Koehler,   Mishra   e   Cain   2013,   15)  

De   forma   sucinta,   o   Conhecimento   de   Conteúdo   (CK)   difere   muito   entre   as   áreas   de   estudo,   pelo   que  

os   educadores   devem   perceber   e   conhecer   profundamente   os   fundamentos   das   disciplinas   que  

ensinam.   Matt   Bower,   John   G.   Hedberg   e   Andreas   Kushara   (2010,   181)   apresentam   quatro   possíveis  

tipologias   de   conhecimento   a   ser   representado:   factual,   conceptual,   processual   ou   metacognitivo.  83 84 85 86

Em   relação   ao   Conhecimento   Pedagógico   (PK),   este   requer   que   os   educadores   tenham   conhecimento  

sobre   os   processos,   práticas,   métodos   de   ensinar   e   aprender,   o   que   implica   uma   compreensão   da  

cognição   e   desenvolvimento   dos   estudantes,   gestão   de   habilidades,   planeamento   de   lições   e   avaliação.  

No   Quadro   6,   Matt   Bower,   John   G.   Hedberg   e   Andreas   Kushara   (2010)   apresentam   quatro   categorias  

de   abordagens   pedagógicas,   tendo   em   consideração   o   grau   de   negociação   e   produção   que   lhes   estão  

associadas:   transmissiva,   dialógica,   construtivista,   e   co-construtivista.  87 88 89 90

83   Conhecimento   Factual:    Peças   discretas   de   informação   elementar.  
84   Conhecimento   Conceptual:    Representações   interrelacionadas   de   formas   de   conhecimento   mais   complexas   (esquemas,  
hierarquias   de   categorização   e   explicações).  
85   Conhecimento   Processual:     Habilidades   para   desenvolver   processos,   executar   algoritmos   e   saber   os   critérios   para   a   sua  
aplicação   apropriada.  
86   Conhecimento   Metacognitivo:    Conhecimento   e   consciência   da   própria   cognição   bem   como   de   outras   pessoas.  
87   Transmissiva:     Baseia-se   somente   na   passagem   de   informação   para   os   alunos.   Exercícios   de   aplicação   de   competências.  
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Quadro   6:    Caracterização   das   Pedagogias   de   acordo   com   o   grau   de   negociação   e   produção   
(Bower,   Hedberg   e   Kuswara   2010,   183)  91

 Não   envolve   negociação  Envolve   negociação  

Não   há   produto  Transmissiva  Dialógica  

Há   produto  Construtivista  Co-construtivista  

 
O   modo   como   se   transforma   a   matéria   a   ensinar   depende   da   forma   como   o   educador   interpreta   o  

conteúdo,   dos   múltiplos   caminhos   que   encontra   para   o   representar,   e   de   como   decide   adaptar   os  

objetos   educativos   aos   estudantes,   visando   a   integração   com   o   seu   conhecimento   prévio.   Koehler,  

Mishra   e   Cain   (2013,   15)   denominam   este   processo   por   Conhecimento   Pedagógico   e   de   Conteúdo  

(PCK).   Por   sua   vez,   o   Conhecimento   Tecnológico   (TK)   e   as   suas   ferramentas   possibilitam   ao  

educador   trabalhar   a   informação   de   formas   alternativas,   sendo   que   a   escolha   por   determinada  

tecnologia   aumenta   ou   restringe   as   possibilidades   de   representação   e   manipulação   de   dados,   pelo   que  

é   importante   conhecer   as   características   do   conteúdo   de   cada   disciplina   –   Conhecimento   Tecnológico  

do   Conteúdo   (TCK)   (Koehler   et   al.   2013,   15).   No   que   concerne   ao   Conhecimento   Tecnológico  

Pedagógico   (TPK),   refere-se   à   compreensão   de   como   ensinar   e   aprender   podem   mudar   através   do   uso  

peculiar   de   tecnologias   particulares,   sendo   importante   dado   que   a   maioria   dos   programas   de    software  

não   são   desenhados   para   fins   educacionais.   Assim,   é   necessário   pensar   a   tecnologia   de   forma   criativa,  

visando   promover   tanto   a   aprendizagem   como   a   compreensão   do   aluno   (Koehler   et   al.   2013,   16).  

Desta   forma,   o   modelo   TPACK   é   importante,   na   medida   em   que   o   ensino   de   determinado   conteúdo  

num   contexto   requer   mestria   do   educador   em   cada   domínio   e   nas   relações   que   se   estabelecem   entre   os  

domínios.   Ora,   isto   possibilita   uma   visão   global   da   realidade   educativa,   que   contribui   para   uma  

eficiente   integração   e   aproveitamento   pedagógico   das   tecnologias   em   função   do   ensino.   De   acordo  

com   Bower,   Hedberg   e   Kuswara   (2010,   189),   as   modalidades   preferenciais   de   representação   (texto,  

imagem,   áudio   e/ou   vídeo)   dependerão   em   parte   do   tipo   de   colaboração   que   lhe   será   associada   e   do  

nível   de   sincronicidade   necessário,   o   que   dependerá   do   contexto   educacional   e   do   grau   de   pensamento  

reflexivo   desejado.   Deste   modo,   é   fundamental   determinar   o   conteúdo   e   as   pedagogias   de   determinado  

desenho   instrucional   para   selecionar   a   tecnologia   apropriada,   assim   como   é   importante   reter   e   focar   na  

tecnologia   como   mediador   de   interação,   significador,   representador   do   conteúdo   e   precursor   da  

aprendizagem   significativa.   

 

88   Dialógica:    Baseia-se   no   discurso   entre   os   participantes.   Utiliza   exemplos   e   tarefas,   feedback.   Não   há   desenvolvimento   de  
um   produto.   
89   Construtivista:    Metodologia   que   envolve   o   desenvolvimento   de   um   produto,   de   forma   individual.  
90   Co-Construtivista:    Metodologia   que   implica   o   desenvolvimento   de   um   produto,   através   de   trabalho   de   grupo.  
91  Tradução   da   Autora.   Quadro   no   idioma   original   disponível   no   Anexo   6.  
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2.3.   Desenho   de   Objetos   de   Micro-Aprendizagem  

O   desenho   instrucional   de   micro-aprendizagem   pode   revelar-se   muito   complexo   por   contemplar   várias  

abordagens   didáticas   (Kerres   2007,   15).   Silvia   Gabrielli,   Stephen   Kimani   e   Tiziana   Catarci   (2006,   49-  

50)   declaram   que   as   tecnologias   devem   possibilitar   o    download    e    upload    de   materiais   didáticos;   ser  

acessíveis,   personalizáveis   e    user-friendly;    interação   intuitiva   por   pessoas   de   diferentes   habilidades  

tecnológicas;   ser   individuais   mas   também   possibilitar   grupos   de   interesse   e   apoio   de   especialistas.  

Sobre   processos   envolvidos   no   desenho   de   micro-aprendizagem,   Ilona   Buchem   e   Henrike   Hamelmann  

(2010,   7)   expõe   ser   situacionais,   ações   emergentes,   contemplar   diferentes   subtemas,   numa   duração  

máxima   de   15   minutos   envolvendo:   1)   Introdução   (descrição   do   tema,   problema,   tarefa),   2)   Atividade  

(exercício,   resolução   de   problemas,   texto   escrito)   e   3)   Conclusão   (discussão,   reflexão,    feedback ).  

Trowbridge   et   al.   (2017)   consideram   quatro   fatores   no   desenho   de   micro-aprendizagem:   propósito,  

área   de   conteúdo,   entrega   e   integração   com   objetivos   de   aprendizagem.   Para   facilitar   a   discussão   por  

grupos   de   interesse,   sugere-se   o   agrupamento   por   categorias.   Nesta   linha   de   pensamento,   Buchem   e  

Hamelmann   (2010,   6-7)   sistematizam   cinco   princípios   essenciais   no   desenho   de   micro-conteúdo:  

1. Formato:    as   unidades   de   micro-conteúdo   devem   ser   desenhadas   em   formato   pequeno,   de  

modo   a   permitir   a   percepção   imediata   (e.g.   informação   em   ecrã   deve   ser   visualizada   de   uma  

vez   sem   necessidade   de    scroll    e   rapidamente   distribuída   entre   diferentes   ambientes   digitais).  

2. Foco:    as   unidades   de   micro-conteúdo   devem   ter   um   foco   claro,   expressar   uma   ideia   ou   tópico  

particular,   uma   mensagem   que   pode   ser   uma   única   frase,   num   texto   ou   num   discurso.  

3. Autonomia:    as   unidades   de   micro-conteúdo   devem   ser   auto-contidas,   ou   seja,   a   informação  

da   unidade   deve   ser   compreensível   o   suficiente,   de   modo   a   que   os   alunos   não   tenham   que  

procurar   informação   adicional,   pelo   que   é   necessário   ter   em   consideração   o   conhecimento  

prévio   dos   recetores   ao   estruturar   as   unidades   de   micro-aprendizagem.  

4. Estrutura:    as   unidades   de   micro-conteúdo   devem   ser   estruturadas   de   forma   a   incluir   pelo  

menos   elementos   como:   título,   tópico,   autor,   data,   categoria,   URL.  

5. Endereçabilidade:    micro-conteúdos   devem   ser   desenhados   como   um   recurso   único   de  

Internet   com   possibilidade   de   referência   direta   por   um   URL,   como   um    link    permanente.  

Peter   A.   Bruck,   Luvai   Motiwalla   e   Florian   Foester   (2012,   532)   adicionam   a   repetição   do   conteúdo   de  

aprendizagem,   continuidade   na   atividade   de   repetição,   avaliação   antes   de   avançar   a   unidade   e   boa  

organização   de   conteúdo   que   suporte   a   pesquisa   sistemática   de   informações   (e.g.   hierarquias).   Hug  

(2007,   309)   refere   a   disponibilidade   omnipresente   e   “micro   pulsos   contínuos”   como   fundamentais   no  

processo   de   cultivação   individual   (Modelo   Ciclo   Triplo)   ao   problema   (Modelo    Pebble-in-the-Pond ).  

No   capítulo   seguinte,   introduz-se   o   conhecimento   de   Design,   um   conhecimento   que   poderá   auxiliar   o  

modelo   TPACK   no   tratamento   de   dados   complexos,   oportunizando   a   aprendizagem   significativa.   
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3.   Princípios   do   Design   de   Comunicação   
Diariamente,   o   ser   humano   é   confrontado   com   enormes   quantidades   de   informação   pelo   que,   no  

momento   de   processar   essas   informações,   para   prosperar,   é   obrigado   a   fazer   uso   de   capacidades   como,  

por   exemplo,   a   seleção,   o   agrupamento,   a   síntese,   o   foco,   a   organização,   a   escolha,   a   categorização,   a  

classificação,   a   ordenação,   etc..   Deste   modo,   a   forma   como   a   informação   é   organizada   (Arquitetura   de  

Informação)   e   apresentada   na   interface   (Design   de   Interface)   encoraja   a   diferentes   estilos   de  

visualização,   edição,   personalização,   raciocínio   e   compreensão.   

Confusão   e   desordem   são   falhas   de   design,   não   atributos   de   informação.   E   assim,   o   objetivo   é   encontrar  

estratégias   de   design   que   revelem   detalhes   e   complexidade   –   em   vez   de   culpar   os   dados   por   um   excesso  

de   complicações.   (Tufte   1990,   53)  92

Nesta   linha   de   pensamento,   o   Design   de   Comunicação,   enquanto   processo   criativo   e   iterativo   que   atua  

na   construção   e   significação   de   mensagens   e   considera   a   experiência   de   determinado   objeto   num   ciclo  

de   vida   completo   poderá   auxiliar   a   minimizar   a   carga   de   desempenho   do   utilizador.   Para   tal,  

apresentamos   de   seguida   alguns   princípios   de   design   de   Arquitetura   de   Informação,   Interface   e  

Interação   e   Experiência   de   Utilizador.   

3.1.   Arquitetura   de   Informação  
A   simplicidade   de   leitura   deriva   de   um   contexto   de   informações   detalhadas   e   complexas,   devidamente  

organizadas.   Edward   Tufte   (2001)   menciona   algumas   diretrizes   para   melhorar   o   aspeto   visual   de   peças  

do   dia-a-dia:   “escolher   adequadamente   o   formato   e   o   design;   utilizar   palavras,   números   e   desenhos  

juntos;   refletir   equilíbrio,   proporção,   importância   de   escala;   mostrar   uma   complexidade   de   detalhes  

acessível;   ter   frequentemente   uma   qualidade   narrativa,   uma   história   para   contar   sobre   os   dados;   ser  

desenhados   de   maneira   profissional,   com   os   detalhes   técnicos   de   produção   feitos   com   cuidado;   evitar  

decoração   livre   do   conteúdo,   incluindo   elementos   gráficos   desnecessários.”   (177).   William   Lidwell,  93

Kritina   Holden   e   Jill   Butler   (2003)   apresentam   alguns   princípios   que   visam   uma   eficiente   organização  

da   informação:    Dividir   em   Camadas ,    Pirâmide   Invertida ,    Hierarquia,    Agrupamento,    Cinco  94 95 96 97

92  T.A.:   “Confusion   and   clutter   are   failures   of   design,   not   attributes   of   information.   And   so   the   point   is   to   find   design  
strategies   that   reveal   detail   and   complexity   -   rather   than   to   fault   the   data   for   an   excess   of   complication.”   (Tufte   1990,   53)  
93   T.A.:   “Have   a   properly   chosen   format   and   design;   Use   words,   numbers,   and   drawing   together;   Reflect   a   balance,   a  
proportion,   a   sense   of   relevant   scale;   Display   an   accessible   complexity   of   detail;   Often   have   a   narrative   quality,   a   story   to   tell  
about   the   data;   Are   drawn   in   a   professional   manner,   with   the   technical   details   of   production   done   with   care;   Avoid  
content-free   decoration,   including   chartjunk.”   (Tufte   2001,   177)  
94  Layering  
95  Inverted   Pyramid  
96   Hierarchy  
97  Chunking  
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Parâmetros ,    Avisos   Fáceis   de   Memorizar ,    Descoberta   Progressiva ,    Modularidade,  98 99 100 101

Consistência   e    Destaque .   102 103

3.1.1.   Dividir   em   Camadas  
O    Princípio   de   Dividir   em   Camadas    (Lidwell   et   al.   2003,   146)   é   um   processo   de   organizar  

informações   em   camadas   relacionadas,   existindo   duas   tipologias:    bidimensionais    e    tridimensionais .  

As   camadas   bidimensionais   são   úteis   para   apresentação   e   navegação,   sendo   reveladas   uma   de   cada  

vez,   apresentando   uma   estrutura   linear   (princípio,   meio   e   fim)   ou   não-linear   (hierárquica,   paralela,  

Web ).   As   tridimensionais   envolvem   separar   informação   em   múltiplas   camadas   (planos   transparentes  

que   se   sobrepõe   a   outros)   a   ser   visualizadas   ao   mesmo   tempo   (exemplos:   janelas    pop-up ).   Neste  

contexto,   Tufte   (1990,   37)   refere   duas   possíveis   leituras   dos   dados   visuais:    micro    e    macro .  

Design   micro/macro   reforça   comparações   locais   e   globais   e,   ao   mesmo   tempo,   evitam   a   interrupção   da  

troca   de   contexto.   Tudo   dito,   exatamente   o   que   é   necessário   para   raciocinar   sobre   informações.   (37)  104

3.1.2.   Hierarquia   e   Pirâmide   Invertida  
A   representação   hierárquica,    Princípio   da   Hierarquia    (Lidwell   et   al.   2003,   122-123),   é   um   método  

lógico   de   expressar   a   importância   relativa   de   diferentes   elementos.   “Aumentar   a   visibilidade   das  

relações   hierárquicas   dentro   de   um   sistema   é   uma   das   formas   mais   eficazes   de   aumentar   o  

conhecimento   sobre   o   sistema”   (122)   sendo   que   “a   percepção   das   relações   hierárquicas   entre   os  105

elementos   é   primeiramente   uma   função   das   suas   posições   relativas   esquerda-direita   e   de   cima   para  

baixo,   mas   também   é   influenciada   pela   sua   proximidade,   tamanho   e   presença   de   linhas   de   conexão”  106

(122),   existindo   três   tipologias:   escada ,   árvore   e   embutido   (Figura   14).  107 108 109

98  Five   Hat   Racks  
99   Mnemonic   Device  
100   Progressive   Disclosure  
101   Modularity  
102   Consistency  
103  Highlighting  
104  T.A.:   “Micro/macro   designs   enforce   both   local   and   global   comparisons   and,   at   the   same   time,   avoid   the   disruption   of  
context   switching.   All   told,   exactly   what   is   needed   for   reasoning   about   information.”   (Tufte,   1990,   50)  
105   T.A.:   “Increasing   the   visibility   of   the   hierarchical   relationships   within   a   system   is   one   of   the   most   effective   ways   to  
increase   knowledge   about   the   system.”     (Lidwell   et   al.   2003,   122)  
106   T.A.:   “Perception   of   hierarchical   relationships   among   elements   is   primarily   a   function   of   their   relative   left-right   and  
top-down   positions,   but   is   also   influenced   by   their   proximity,   size,   and   the   presence   of   connecting   lines.”   (Lidwell   et   al.  
2003,   122)  
107   Stairs  
108   Trees  
109   Nests  
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Figura   14:    Estrutura   hierárquica   em   forma   de   escada   (esq.),   árvore   (centro)   e   embutido   (dir.).   Adaptado   de  
Lidwell   et   al.   (2003,   123)  

Na   Figura   15,   apresenta-se   o   princípio   da    Pirâmide   Invertida    (ibid.   2003,   140)   ou   o    Efeito   de   Cascata  

(Salmond   e   Ambrose   2013,   98),   que   indica   que   a   leitura   de   determinado   conteúdo   é   sempre   realizada  

hierarquicamente   partindo   da   visualização   geral,   dominância   ( macro )   –   composição,   para   a  

visualização   em   detalhe   ( micro )    –    signo.  

 
Figura   15:    Pirâmide   Invertida   (Salmond   e   Ambrose   2013,   98)  

A   hierarquia   pode   ser   textual   ou   visual.   “Uma   hierarquia   textual   ajuda   a   tornar   o   layout   claro,  

inequívoco,   mais   fácil   de   digerir”   (Ambrose   e   Harris   2006,   127)   através   da   utilização   de   diferentes  110

pesos,   tamanhos,   estilos   ou   cores   na   fonte.   Nesta   linha   de   pensamento,   Ellen   Lupton   declara:  

Uma   hierarquia   tipográfica   expressa   a   organização   do   conteúdo,   enfatizando   alguns   elementos   e  

subordinando   outros.   Uma   hierarquia   visual   ajuda   os   leitores   a   visualizar   um   texto,   saber   onde   entrar   e  

sair   e   como   escolher   entre   as   ofertas.   Cada   nível   de   hierarquia   deve   ser   sinalizado   por   uma   ou   mais  

pistas,   aplicadas   de   forma   consistente   num   corpo   de   texto.   As   pistas   podem   ser   espaciais   (indentação,  

espaçamento   de   linha,   posicionamento)   ou   gráficas   (tamanho,   estilo,   cor).   Infinitas   variações   são  

possíveis.   (Lupton   2010,   132)  111

3.1.3.   Agrupamento  
O    Princípio   do   Agrupamento    (Lidwell   et   al.   2003,   40)   consiste   em   combinar   itens   de   informação  

num   limitado   número   de   unidades   ou   grupos,   visando   facilitar   o   seu   processamento   e   memorização.  

De   acordo   com   Miller   (1956,   343),   a   memória   de   trabalho   tem   a   capacidade   de   gerir   sete   itens   de   cada  

110  T.A.:   “A   text   hierarchy   helps   makes   a   layout   clear,   unambiguous   and   easier   to   digest.”   (Ambrose   e   Harris   2006,   127)  
111  T.A.:   “A   typographic   hierarchy   expresses   the   organization   of   content,   emphasizing   some   elements   and   subordinating  
others.   A   visual   hierarchy   helps   readers   scan   a   text,   knowing   where   to   enter   and   exit   and   how   to   pick   and   choose   among   its  
offerings.   Each   level   of   the   hierarchy   should   be   signaled   by   one   or   more   cues,   applied   consistently   across   a   body   of   text.   A  
cue   can   be   spatial   (indent,   line   spacing,   placement)   or   graphic   (size,   style,   color).   Infinite   variations   are   possible.”   (Lupton  
2010,   132)  
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vez,   mais   dois   menos   dois   (ver   secção   2.1).   Lidwell   et   al.   (2003,   40)   sugerem   a   utilização   da  

estimativa   contemporânea   proposta   por   Nelson   Cowan   (2000,   87)   de   quatro   itens,   mais   um   menos   um.  

A   técnica   de   agrupamento   procura   acomodar   os   limites   da   memória   a   curto   prazo   ao   formatar  

informação   num   pequeno   número   de   unidades.   O   número   máximo   de   partes   que   podem   ser   processados  

eficientemente   pela   memória   a   curto-prazo   é   quatro,   mais   um,   menos   um.   Por   exemplo,   a   maioria   das  

pessoas   conseguem   lembrar-se   de   uma   lista   de   cinco   palavras   durante   30   segundos,   mas   poucas  

conseguem   lembrar-se   de   uma   lista   de   dez   palavras   durante   30   segundos.   Ao   dividir   a   lista   de   dez  

palavras   em   múltiplos   pedaços   pequenos   (por   exemplo,   dois   grupos   de   três   palavras   e   um   grupo   de  

quatro   palavras),   o   desempenho   da   memória   é   essencialmente   equivalente   à   lista   de   apenas   cinco  

palavras.   (Lidwell   et   al.   2003,   40)  112

3.1.4.   5   Parâmetros,   Avisos   Fáceis   de   Memorizar   e   Descoberta   Progressiva  
O    Princípio   dos   Cinco   Parâmetros    (Lidwell   et   al.   2003,   100)   reconhece   5   estratégias   de   organizar   a  

informação,   independentemente   da   especificidade   da   aplicação:   categoria   (semelhança   ou   parentesco),  

tempo   (sequência   cronológica),   localização   (geográfica   ou   espacial),   alfabeto   (sequência   alfabética)   e  

continuidade   (organização   por   magnitude,   e.g.   da   mais   baixa   para   a   mais   alta,   da   pior   para   a   melhor).   

O    Princípio   dos   Avisos   Fáceis   de   Memorizar    (ibid.   2003,   158)   é   utilizado   para   reorganizar  

informação   de   modo   a   torná-la   mais   simples,   significativa   e,   consequentemente,   mais   fácil   de   ser  

lembrada.   Pode   envolver   imagens   e/ou   palavras   para   ligar   informação   desconhecida   a   informação   já  

existente   na   memória.   Alguns   exemplos   de   avisos   fáceis   de   memorizar   incluem:   combinar   as   iniciais  

de   palavras   de   uma   frase   num   acrónimo,   palavras-chave,   rimas,   nome   do   recurso,   etc..   

Princípio   da   Descoberta   Progressiva    (ibid.   2003,   188)   é   uma   estratégia   de   gestão   de   informação  

complexa,   na   qual   apenas   a   informação   essencial,   necessária   ou   requerida,   está   sempre   presente,  

encontrando-se   a   informação   adicional   acessível   através   de   uma   simples   operação,   tal   como   o  

pressionar   do   botão    mais ,   simplificando   a   apresentação   da   informação   e   ajudando   os   utilizadores   a  

manipular   a   informação   sem   se   sentirem   confusos,   frustrados   ou   desorientados.   

 
3.1.5.   Modularidade   e   Consistência  
O    Princípio   da   Modularidade    (ibid.   2003,   160)   é   um   método   de   gerir   sistemas   complexos   que  

envolve   dividir   sistemas   amplos   em   múltiplos   sistemas   autónomos   menores,   aumentando   a  

112  T.A.:   “The   technique   of   chunking   seeks   to   accommodate   short-term   memory   limits   by   formatting   information   into   a   small  
number   of   units.   The   maximum   number   of   chunks   that   can   be   efficiently   processed   by   short-term   memory   is   four,   plus   or  
minus   one.   For   example,   most   people   can   remember   a   list   of   five   words   for   30   seconds,   but   few   can   remember   a   list   of   ten  
words   for   30   seconds.   By   breaking   the   list   of   ten   words   into   multiple,   smaller   chunks   (e.g.,   two   groups   of   three   words,   and  
one   group   of   four   words),   recall   performance   is   essentially   equivalent   to   the   single   list   of   five   words.”   (Lidwell   et   al.   2003,  
40)  
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confiabilidade,   flexibilidade   e   facilidade   de   manutenção,   oportunizando   ainda   a   participação   de  

terceiros   no   desenvolvimento   de   módulos.   

O    Princípio   da   Consistência    (ibid.   2003,   56)   anuncia   que   a   usabilidade   e   aprendizagem   de   um  

sistema   é   melhorada   quando   partes   semelhantes   são   expressas   de   forma   semelhante,   possibilitando   aos  

utilizadores   transferir   eficazmente   informação   para   novos   contextos,   aprender   coisas   rapidamente   e  

focar   a   atenção   nos   aspetos   relevantes   da   tarefa.   Há   quatro   tipos   de   consistência:    estética ,    funcional ,  

interna    e    externa .   113

Considere   a   consistência   estética   e   funcional   em   todos   os   aspectos   do   design.   Considere   a   consistência  

estética   para   estabelecer   identidades   únicas   que   podem   facilmente   ser   reconhecidas.   Use   a   consistência  

funcional   para   simplificar   a   usabilidade   e   facilitar   a   aprendizagem.   Garanta   que   os   sistemas   são   sempre  

consistentes   internamente,   e   externamente   consistentes   com   o   maior   grau   possível.   Quando   existirem  

padrões   de   design,   observe-os.   (Lidwell   et   al.   2003,   56)  114

3.1.6.   Destaque  
O    Princípio   do   Destaque    (Lidwell   et   al.   2003,   126)   é   uma   técnica   de   chamar   a   atenção   para   uma   área  

do   texto   ou   imagem.   Pode   ocorrer   através   da   cor,   do   uso   de   variações   tipográficas   (negrito,   itálico   e  

sublinhado),   e   diferentes   caixas   de   texto   (maiúsculas,   minúsculas,   etc.),   pela   inversão   de   elementos  

(que   funciona   bem   com   texto,   mas   pode   não   funcionar   tão   bem   com   ícones   e   formas)   e   mediante   o  

cintilar   –   ação   de   alternar   entre   dois   estados.   Sugere-se   a   utilização   deste   último   em   situações   de  115

resposta   imediata,   sendo   importante   a   existência   de   um   botão    off    para,   depois   de   resolvida   a  

emergência,   providenciar   legibilidade   e   não   distrair   o   utilizador   nas   outras   tarefas.   Pode   ainda   ocorrer  

de   uma   forma   geral,   destacando   não   mais   do   que   10%   do   design   visível.  

 
 
  

113  A     consistência   estética    refere-se   à   aparência,   consistência   de   estilo,   que   aumenta   o   reconhecimento,   comunica   a   filiação   e  
define   expectativas   emocionais   do   utilizador.   A     consistência   funcional     refere-se   à   consistência   de   significado   e   ação,   que  
melhora   a   usabilidade   e   a   facilidade   de   aprendizagem   ao   permitir   que   as   pessoas   aprendam   através   do   design   (significação:  
ícones,   cor,   etc.)   como   funciona   determinado   produto.   A    consistência   interna    refere-se   à   consistência   entre   elementos   de   um  
sistema,   que   estimula   a   confiança   das   pessoas,   sendo   um   indicador   de   que   o   sistema   foi   desenhado   como   um   todo.   A  
consistência   externa     refere-se   à   consistência   com   outros   elementos   do   ambiente,   que   amplia   os   benefícios   da   consistência  
interna   entre   grupos   independentes   sendo   considerada   mais   difícil   de   alcançar   dado   que   diferentes   sistemas   raramente   têm  
padrões   comuns.  
114   T.A.:   “Consider   aesthetic   and   functional   consistency   in   all   aspects   of   design.   Use   aesthetic   consistency   to   establish   unique  
identities   that   can   be   easily   recognized.   Use   functional   consistency   to   simplify   usability   and   ease   of   learning.   Ensure   that  
systems   are   always   internally   consistent,   and   externally   consistent   to   the   greatest   degree   possible.   When   common   design  
standards   exist,   observe   them.”   (Lidwell   et   al.   2003,   46)  
115   blinking  
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3.2.   Design   de   Interface   e   Interação  
A   semiótica   analisa   a   forma   como   as   pessoas   extraem   significado   de   palavras,   sons   e   imagens   que  116

compõem   as   mensagens   (Figura   16).   A   interpretação   de   diferentes   tipos   de   signos   presentes   num  

objeto   depende   do   saber   cultural   e   sociocultural   do   espectador/utilizador,   a   quem   é   exigido   um   grande  

trabalho   de   associações   mentais.   

 
Figura   16:    Relação   entre   componentes   da   semiótica   (adaptado   de   Ambrose   e   Harris   2006,   221)  

Existem   três   classificações   da   semiótica   –   o   signo,   o   sistema   e   o   contexto   (Ambrose   e   Harris   2006,  

221)   –,   sendo   culturalmente   dependentes,   pois   diferentes   culturas   atribuem   diferentes   valores   às  

imagens,   palavras   e   cores   utilizadas   num   signo.   Martine   Joly   (2007)   afirma   que   “toda   a   mensagem  

requer   primeiramente   um   contexto,   também   designado   como   referente,   para   o   qual   ela   remete;   requer,  

seguidamente,   um   código   pelo   menos   parcialmente   comum   ao   destinador   e   ao   destinatário;   é   também  

necessário   um   contato,   canal   físico   entre   os   protagonistas   que   permite   estabelecer   e   manter   a  

comunicação.”   (62)   Nesta   linha   de   pensamento,   pode-se   considerar   a   imagem   como   algo   heterogéneo.  

uma   vez   que   ela   reúne   e   coordena,   dentro   de   um   limite,   diferentes   categorias   de   signos:   “imagens   no  

sentido   teórico   do   termo   (signos   icónicos,   analógicos),   mas   também   signos   plásticos:   cores,   formas,  

composição   interna   ou   textura,   e   a   maior   parte   do   tempo   também   signos   linguísticos,   da   linguagem  

verbal.”   (42).   Sobre   signos   linguísticos   e   linguagem   verbal,   Joly   (2007)   afirma   que   as   palavras   têm  

uma   significação   imediatamente   compreensível,   mas   “esta   significação   é   colorida,   pintada   ou  

orientada   antes   mesmo   de   ser   percebida   pelo   aspecto   plástico   do   grafismo   (a   orientação,   a   forma,   a  

cor,   a   textura),   do   mesmo   modo   que   as   opções   plásticas   contribuem   para   a   significação   da   imagem  

visual.”   (129)   Assim,   a   significação   global   de   uma   mensagem   visual   é   construída   pela   interação   de  

diferentes   tipos   de   signos:   plásticos,   linguísticos,   icónicos,   sendo   que   é   a   sua   relação,   a   sua   interação,  

que   produz   o   sentido   que   aprendemos   mais   ou   menos   conscientemente   a   decifrar,   não   obstante,   as  

áreas   negativas   também   são   informativas.   Nesta   linha   de   pensamento,   Lidwell   et   al.   (2003)  

apresentam   alguns   princípios   que   visam   um   eficiente   design   de   interface   e   interação:    Figura-Fundo ,  117

Enquadramento ,   Regra   dos   Terços ,    Diagrama   de   Gutenberg ,    Cor ,    Legibilidade   e    Leitura  118 119 120 121 122 123

Kinneret   Yifrah   (2017)   introduz   o    Microcopy    e   a    Escrita   Conversacional .  

116  Semiótica:   ciência   que   estuda   os   sistemas   de   comunicação   de   uma   sociedade.  
117   Figure-Ground   Relationship  
118   Framing  
119  Rule   of   Thirds  
120  Gutenberg   Diagram  
121  Color  
122   Legibility  
123  Readability  
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3.2.1.   Princípios   da   Gestalt  
O    Princípio   da   Relação   Figura-Fundo    (96),   um   dos   princípios   da   percepção   de   Gestalt,   afirma  124

que   os   elementos   de   uma   composição   podem   ser   percebidos   tanto   como   figuras   (objetos   de   foco   que  

transmitem   ideias)   ou   fundo   (o   resto   do   campo   perceptual   que   destaca   as   formas),   ajudando   as   pessoas  

a   assimilarem   informações   e   entenderem   as   mensagens   como   um   todo,   mais   do   que   a   soma   das   suas  

partes.   As   imagens   seriam   muito   confusas   se   o   ser   humano   não   fosse   capaz   de   distinguir   a   forma   do  

fundo.   Na   Figura   17,   o   Vaso   de   Rubin   pode   ser   percebido   como   uma   taça   branca,   ou   duas   faces   pretas  

o   que,   por   sua   vez,   corresponde   ao   efeito   visual   1+1=3   (Figura   18).  

 

Figura   17:    Vaso   de   Rubin   (Lidwell   et   al.   2003,   97)  

Josef   Albers   (1969,   17-18)   define   como   efeito   visual   1+1=3   ou   mais   quando   dois   elementos   de  

informação   num   espaço   se   mostram   a   eles   mesmos,   juntamente   com   diversos   subprodutos   acidentais  

da   sua   parceria.   Repare-se   que,   na   Figura   18,   um   retângulo   corresponde   à   representação   de   um   único  

elemento   gráfico.   Contudo,   ao   considerarmos   dois   retângulos,   temos   pelo   menos   três   elementos  

gráficos:   cada   um   dos   retângulos   e   o   espaço   entre   eles.  

 
Figura   18:    Efeito   visual   1+1=3   (AI   Globus   1994,   8)  

Lidwell   et   al.   (2003)   destacam   também   os   princípios   da    Pregnância   ( Navalha   de   Ockham ),  125 126

Alinhamento ,    Boa   Continuidade ,    Clausura ,    Proximidade ,    Semelhança ,    Conectividade  127 128 129 130 131

Uniforme   e    Simetria   na   relação   figura-fundo.   132 133

124   Gestalt:    vocábulo   de   origem   germânica   que   significa   “forma”   ou   “figura”,   fundado   por   Max   Wertheimer,   adaptado   pela  
psicologia,   concentrando-se   em   comportamentos   cognitivos,   afirmando   que    o   olho   humano   percebe   um   objeto   como   inteiro,  
total,   antes   de   o   perceber   como   a   soma   das   suas   partes   individuais .  
125   Law   of   Prägnanz  
126   Ockham’s   Razor  
127  Alignment  
128  Good   Continuation  
129  Closure  
130   Proximity  
131  Similarity  
132   Uniform   Connectedness  
133  Symmetry  
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O    Princípio   da   Pregnância    (Lidwell   et   al.   2003,   144)   assemelha-se   ao    Princípio   da   Navalha   de  

Ockham    (172)   no   sentido   em   que   a   mente   humana   tem   tendência   a   procurar   sempre   a   solução   mais  

simples   para   um   problema   e,   consequentemente,   interpretar   formas   ambíguas   como   simples,    versus  

complexas   e   incompletas,   tal   como   ilustra   a   Figura   19   (na   qual   se   interpreta   o   grupo   de   formas  

sobrepostas   como   um   todo   ao   invés   de,   por   exemplo,   duas   formas   “L”   invertidas   e   um   quadrado).  

 
Figura   19:    Princípio   da   Pregnância   (Lidwell   et   al.   2003,   145)  

O    Princípio   do   Alinhamento    (24)   enuncia   que   elementos   alinhados   criam   a   sensação   de   unidade,  

coesão   e   estabilidade.   De   igual   forma,   os   quatro   modos   de   alinhamento   de   blocos   de   texto   (centrado,  

justificado,   alinhado   à   esquerda   e   alinhado   à   direita)   apresentam   qualidades   formais   únicas,  

associações   culturais   e   riscos   estéticos   que   influenciam   o   entendimento   da   informação   e   o   sentido  

intuitivo   dos   leitores   (Lupton   2010,   114).   

O    Princípio   da   Boa   Continuidade    (Lidwell   et   al.   2003,   116)   afirma   que   elementos   dispostos   numa  

linha   reta   ou   curva   suave   são   percebidos   como   um   grupo,   considerando-se   mais   interligados   do   que  

elementos   fora   desta   linha/curva.   Na   Figura   20,   o   gráfico   da   esquerda   é   mais   rápido   de   ler   do   que   o   da  

direita   porque   os   pontos   finais   das   suas   barras   formam   uma   linha   mais   contínua.  

 
Figura   20:    Princípio   da   Boa   Continuidade   (Lidwell   et   al.   2003,   116)   

O    Princípio   da   Clausura    consiste   em   perceber   primeiro   um   grupo   de   elementos   individuais   como  

único   (e.g.   círculo),   e   só   depois   como   múltiplos   elementos   (Figura   21).   Essa   tendência   de  

reconhecimento   é   automática   e   inconsciente,   relacionando-se   com   a   preferência   por   simplicidade   em  

oposição   à   complexidade   (44).   

   
Figura   21:    Princípio   do   Clausura   (Lidwell   et   al.   2003,   45)  
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O    Princípio   da   Proximidade    (196)   consiste   em   elementos   próximos   serem   percebidos   como   mais  

relacionados   e   em   grupos,   e   elementos   afastados   serem   percepcionados   como   dispersos.   

Organize   os   elementos   de   tal   forma   que   a   sua   proximidade   corresponda   ao   seu   nível   de   relacionamento.  

Certifique-se   de   que   as   etiquetas   com   informações   de   apoio   estão   próximas   dos   elementos   que  

descrevem,   optando   pela   rotulação   direta   em   gráficos   sobre   legendas   ou   chaves.   Coloque   itens   não  

relacionados   ou   ambiguamente   relacionados   relativamente   distantes   um   do   outro.   (196)  134

Na   Figura   22,   os   círculos   A   e   B   são   percebidos   como   independentes;   C   e   D   são   parcialmente  

dependentes   e   F   é   percebido   como   dependente   do   círculo   E,   compartilhando   todos   os   seus   atributos.  

 
Figura   22:    Princípio   da   Proximidade   (Lidwell   et   al.   2003,   197 )  

O    Princípio   da   Semelhança ,   afirma   que   elementos   semelhantes   são   percebidos   como   mais  

relacionados   do   que   elementos   diferentes   (226),   influenciando   o   seu   agrupamento:   cor,   tamanho,  

forma.   Repare-se   no   poder   de   agrupamento   da   cor   em   relação   ao   tamanho   e   forma   (fig.   23).  

 
Figura   23:    Princípio   da   Semelhança   (Lidwell   et   al.   2003,   227)  

O    Princípio   da   Conectividade   Uniforme    (246)   declara   que   elementos   conectados   por   propriedades  

visuais   uniformes   como   a   cor,   relacionam-se   mais   do   que   elementos   não   conectados,   existindo   dois  

princípios:   regiões   comuns   e   linhas   de   conexão   (Figura   24).  

134   T.A.:   “Arrange   elements   such   that   their   proximity   corresponds   to   their   relatedness.   Ensure   that   labels   and   supporting  
information   are   near   the   elements   that   they   describe,   opting   for   direct   labeling   on   graphs   over   legends   or   keys.   Locate  
unrelated   or   ambiguously   related   items   relatively   far   from   one   another.”   (Lidwell   et   al.2003,   196)  
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Figura   24:    Utilização   de   Regiões   comuns   e   Linhas   de   Conexão   em   agrupamento   (Lidwell   et   al.   2003,   247)   

O    Princípio   da   Simetria    (234),   propriedade   de   equivalência   visual   entre   elementos   numa   forma,   é  

utilizado   para   expressar   beleza,   equilíbrio,   harmonia,   estabilidade,   sugerindo-se   formas   simétricas  

simples   quando   se   ambiciona   reconhecimento   e   recordação,   e   combinações   mais   complexas   quando   se  

pretende   interesse   visual.   Há   três   tipos   básicos   de   simetria:   reflexão,   rotação   e   translação   (Figura   25).  

 

Figura   25:    Tipologias   de   Simetria:   Reflexão,   Rotação,   Translação   (Lidwell   et   al.   2003,   235)  

3.2.2.   Layout,   Enquadramento   e   Grelha  
A   organização   do   texto   e   outros   elementos   visuais   num   plano,   objetivando   simular   a   aparência   final   da  

peça,   constitui   a   definição   de    layout .   “O   layout   de   uma   página   tem   áreas   ativas   e   passivas   devido   à  

forma   como   o   olho   lê   a   página”   (Ambrose   e   Harris   2006,   146),   sendo   comum   as   áreas   do   canto  135

superior   esquerdo   (assinaladas   a   cor   mais   escura   na   Figura   26)   captarem   mais   a   atenção   do   utilizador.  

 
Figura   26:    Áreas   ativas   e   passivas   de   um    Layout    (Ambrose   e   Harris   2006,   146)  

135  T.A.:   “A   page   layout   has   active   and   passive   areas   due   to   the   way   that   the   eye   reads   a   page.”   (Ambrose   e   Harris   2006,   146)  
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O    Princípio   do   Enquadramento    (Lidwell   et   al.   2003,   108)   é   uma   técnica   de   manipular   a   forma   como  

a   informação   é   apresentada,   influenciando   julgamentos   na   medida   em   que   manipula   a   área   disponível  

para   o    layout .   Este   último,   por   sua   vez,   normalmente   é   criado   dentro   de   uma   estrutura   como   a   grelha,  

um   guia   para   o   posicionamento   de   elementos   individuais   dentro   de   um   design   ou   página.  

As   grelhas   e   as   proporções   têm   sido   muito   usadas   na   arte   e   na   arquitetura,   proporcionando   dinamismo  

e   harmonia,   existindo   diversas   tipologias   (Figura   27):  

1. Grelha   Regra   de   Ouro    ou    Regra   dos   Terços    (Lidwell   et   al.   2003,   208);   136

2. Grelha   de   Manuscrito    (Samara   2017,   24)   ou    Grelha   de   uma   Coluna   (Tondreau   2009,   11);   137

3. Grelha   de   Colunas    (Samara   2017,   26):    Duas   Colunas   (Tondreau   2009,   11)   ou    Múltiplas  138

Colunas   (ibid.);   139

4. Grelha   Modular   (Samara   2017,   28;   Tondreau   2009,   11);  140

5. Grelha   Hierárquica   (Tondreau   2009,   11;   Samara   2017,   30);  141

6. Grelha   Composta   (Samara   2017,   32);   142

136  Regra   dos   Terços:    técnica   de   composição   que   funciona   por   superimposição   de   uma   grelha   invisível   básica   de   3×3   sobre   o  
media,   criando   pontos   de   acesso   ativos   nas   interseções   das   linhas,   sendo   que   localizar   elementos   chave   sobre   esses   pontos  
capta   mais   a   atenção   do   utilizador   e   cria   dinamismo   visual.  
137   Grelha   de   uma   coluna :   consiste   num   bloco   relativamente   largo,   que   tem   por   objetivo   acomodar   muito   texto   contínuo  
como   um   livro   ou   um   ensaio.   
138   Grelha   de   Duas   Colunas:    ideal   para   controlar   muito   texto   ou   apresentar   diferentes   tipos   de   informação   em   colunas  
separadas.  
139   Grelha   de   Múltiplas   Colunas:    ideal   para   para   revistas   e   websites   por   oferecer   maior   flexibilidade.  
140   Grelha   Modular:    permite   que   cada   módulo   defina   pequenas   porções   de   espaço   informacional,   sendo   portanto   ideal   para  
controlar   informação   complexa   (e.g.   jornais,   calendários,   gráficos   e   tabelas)   com   a   advertência   de   que   apesar   de   módulos  
menores   proporcionarem   mais   flexibilidade   e   precisão,   demasiadas   subdivisões   podem   revelar-se   confusas.  
141   Grelha   hierárquica:    uma   abordagem   orgânica   de   distribuir   as   informações   num   plano,   mantendo   relações   ortogonais  
claras,   podendo   ser   utilizada   para   livros,   posters   ou   páginas   web.   
142   Grelha   composta:    tipologia   de   grelha   que   utiliza   várias   grelhas   no   mesmo   projeto,   visando   resolver   problemas   de  
organização   característicos   do   tipo   de   conteúdo.   
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Figura   27:    Tipologias   de   Grelha:   Grelha   Regra   de   Ouro,   Grelha   de   Uma   Coluna,   Grelha   de   Duas   Colunas,  

Grelha   de   Múltiplas   Colunas,   Grelha   Modular   (3x4),   Grelha   Hierárquica   e   Grelha   Composta   
(da   esquerda   para   a   direita   e   de   cima   para   baixo,   respetivamente)  

 
Assim,   dependendo   do   projeto,   as   grelhas   podem   isolar   elementos,   proporcionar   ritmo,   hierarquia   e  

restrições   no   trabalho   intuitivo   de   colocar   conteúdo   no   espaço.   Josef   Müller-Brockmann   (1996,   10)  

afirma   que   “trabalhar   com   o   sistema   de   grelhas   significa   submeter-se   a   leis   de   validade   universal”, 143

declarando   que   uma   grelha   modular   “com   32   campos   permite   uma   quantidade   de   soluções   que   cobrem  

praticamente   qualquer   tipo   de   trabalho   mas   requer   do   designer   um   elevado   grau   de   autodisciplina   para  

que   ordenação   lógica,   clareza   e   ordem   não   degenerem   em   confusão”   (87).    Através   de   mais  144

estrutura,   aumenta-se   a   leitura   e   reforça-se   a   credibilidade.   De   acordo   com   Samara   (2017,   11),   “a  

grelha   também   permite   que   muitos   indivíduos   colaborem   no   mesmo   projeto,   ou   projetos   semelhantes,  

sem   comprometer   as   qualidades   visuais   estabelecidas   de   uma   instância   para   a   seguinte.   Deste   modo,  145

assume-se   a   lógica,   a   perceptibilidade,   a   eficiência,   a   síntese,   a   continuidade,   o   desejo   de   cultivar   a  

objetividade   em   lugar   da   subjetividade   como   benefícios   de   trabalhar   com   uma   grelha.   

A   redução   do   número   de   elementos   visuais   usados   e   a   sua   incorporação   num   sistema   de   grelhas   cria   um  

sentido   de   planificação   compacta,   inteligibilidade   e   clareza,   e   sugere   uma   ideia   de   ordem   no   desenho.  

Esta   ordem   aumenta   a   credibilidade   da   informação   e   estimula   confiança.   A   informação   apresentada  

143   T.A.:   “Working   with   the   grid   system   means   submitting   to   laws   of   universal   validity”   (Müller-Brockmann   1996,   10)  
144  T.A.:   “A   picture   grid   with   32   fields   affords   a   range   of   solutions   which   covers   virtually   every   type   of   work   but   it   requires   in  
the   designer   a   high   degree   of   self-discipline   if   lucid   arrangement,   clarity   and   order   are   not   to   degenerate   into   confusion.”  
(Müller-Brockmann   1996,   87)  
145   T.A.:   “A   grid   also   allows   many   individuals   to   collaborate   on   the   same   project,   or   on   related   projects,   without  
compromising   established   visual   qualities   from   one   instance   to   the   next.”   (Samara   2017,   11)  
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com   títulos,   subtítulos,   textos,   ilustrações   e   legendas,   todos   eles   de   um   modo   claro   e   dispostos   de   uma  

forma   lógica,   será   não   somente   lida   mais   rápida   e   facilmente,   mas   também   será   melhor   entendida   e  

retida   na   memória.   Este   é   um   facto   cientificamente   provado   e   o   designer   deveria   tê-lo   constantemente  

em   conta.   (Müller-Brockmann   1996,   13)  146

Nesta   linha   de   pensamento,   a   utilização   de   uma   grelha   agiliza   a   distribuição   da   informação,   uma   vez  

que   se   abordam   a   maioria   das   considerações   de   design   no   início   do   projeto,   aquando   a   sua   construção.  

Ellen   Lupton   (2010,   151)   afirma   que   uma   grelha   é   “desenhada   em   resposta   a   pressões   internas   de  

conteúdo   (texto,   imagem,   dados)   e   do   quadro   (página,   tela,   janela),   uma   grelha   eficaz   não   é   uma  

estrutura   rígida,   mas   uma   estrutura   flexível   e   resiliente,   um   esqueleto   que   se   move   de   acordo   com   a  

massa   muscular   de   informação.”   Assim,   a   natureza   do   conteúdo   de   cada   projeto   influencia   a   decisão  147

de   utilizar   uma   grelha,   sendo   que,   por   vezes,   esse   conteúdo   pode   ter   uma   estrutura   interna   peculiar   e  

ambicionar   despoletar   reações   emocionais   no   público-alvo,   pelo   que   a   desconstrução   da   grelha   e   a  

exploração   de   outras   opções   pode   ser   a   solução.  

Explorar   significados   alternativos   para   organizar   e   visualizar   conteúdo   muitas   vezes   cria   oportunidades  

para   transcender   o   significado   literal,   pragmático   e   para   envolver   e   informar   com   uma   linguagem   visual  

rica,   mais   específica   e   unicamente   memorável.   (Samara   2017,   125)  148

O   ato   de   desconstrução   de   uma   grelha   consiste   em   desmontar   um   espaço   racionalmente   estruturado,  

de   modo   a   que   os   elementos   que   se   encontram   nele   possam   estabelecer   novas   relações   entre   si,  

melhorando   assim   a   leitura   de   acordo   com   o   grau   de   envolvimento   dos   utilizadores   com   o   conteúdo.  

Na   Figura   28,   apresenta-se   o   resultado   da   desconstrução   visual   de   um   bloco   de   texto.  

O   ritmo   natural   da   linguagem   falada,   por   exemplo,   pode   utilizar-se   como   guia   para   equilibrar   o   peso,   o  

corpo,   a   cor   e   a   alienação   das   linhas   tipográficas,   as   palavras   pronunciadas   com   voz   mais   alta   ou   mais  

rápido   podem   compor-se   com   uma   tipografia   maior,   negrita,   ou   em   itálico,   em   função   dos   demais  

intervalos   do   discurso.   (Samara   2017,   140)  149

146  T.A.:   “The   reduction   of   the   number   of   visual   elements   used   and   their   incorporation   in   a   grid   system   creates   a   sense   of  
compact   planning,   intelligibility   and   clarity,   and   suggests   orderliness   of   design.   This   orderliness   lends   added   credibility   to   the  
information   and   induces   confidence.   Information   presented   with   clear   and   logically   set   out   titles,   subtitles,   texts,   illustrations  
and   captions   will   not   only   be   read   more   quickly   and   easily   but   the   information   will   also   be   better   understood   and   retain   in   the  
memory.   This   is   a   scientifically   proved   fact   and   the   designer   should   bear   it   constantly   in   mind.”   (Müller-Brockmann   1996,  
13)  
147  T.A.:   “Designed   in   response   to   the   internal   pressures   of   content   (text,   image,   data)   and   the   outer   edge   or   frame   (page,  
screen,   window),   an   effective   grid   is   not   a   rigid   formula   but   a   flexible   and   resilient   structure,   a   skeleton   that   moves   in   concert  
with   the   muscular   mass   of   information.”   (Lupton,   2010,   151)  
148  T.A.:   “Exploring   alternative   means   for   organizing   and   visualizing   content   often   creates   opportunities   to   transcend   its  
literal,   pragmatic   meaning,   and   to   engage   and   inform   with   a   richer,   more   specific,   and   uniquely   memorable,   visual  
language.”   (Samara   2017,   124)  
149   T.A.:   “The   natural   rhythm   of   spoken   language,   for   example,   is   often   used   as   a   guide   for   changing   weight,   size,   color,   or  
alignment   among   lines   of   type;   louder   or   “faster”   words   may   be   set   in   larger   or   bolder   type   or   in   italics,   corresponding   to  
stresses   and   lulls   in   actual   speech.”   (Samara   2017,   140)  
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Figura   28:    Exemplos   de   desconstrução   visual   das   partes   internas   de   um   bloco   de   texto   (Samara   2017,   141)  

Desta   forma,   a   grelha   cria   critérios   objetivos   e   funcionais   que   regem   a   superfície   e   o   espaço   onde   se  

encontra   a   informação   organizada.   

 
3.2.3.   Diagrama   de   Gutenberg   e   Padrão   de   Leitura   F  

O    Diagrama   de   Gutenberg    (Lidwell   et   al.   2003,   118),    Regra   de   Gutenberg    ou    Padrão   de  

Processamento   Z ,   é   utilizado   para   descrever   o   comportamento   do   utilizador   ocidental,   conhecido   por  

gravidade   de   leitura ,   isto   é,   leitura   da   esquerda   para   a   direita   e   de   cima   para   baixo,   perante  

informações   distribuídas   de   forma   homogénea,   proporcionando   um   eixo   de   orientação   lógico,  

melhorando   teoricamente   o   ritmo   de   leitura   e   compreensão   (ibid.).   Como   é   possível   visualizar   na  

Figura   29,   a   área   de   conteúdo   visível   está   distribuída   por   quatro   quadrantes:   1)   a    área   óptica   primária 

  no   canto   superior   esquerdo   (onde   os   olhos   se   focam   automaticamente,   a   menos   que   se   procure   algo  150

específico);   2)   a    zona   óptica   forte    no   canto   superior   direito   (segunda   área   de   foco   de   utilizador,  151

sendo   que   se   tivermos   um   CTA,   o   utilizador   irá   parar   neste   ponto   para   agir);   3)   a    zona   óptica   fraca 152

  no   canto   inferior   esquerdo   (embora   legível,   o   utilizador   não   dará   muita   importância   a   este  153

conteúdo);   e   4)   a    área   terminal    no   canto   inferior   direito   (local   perfeito   para   apelar   à   ação,   isto   é,  154

inserir   links,   formulários,   vídeos,   etc.,   dado   que   há   uma   pausa   no   processo   de   leitura   e   o   utilizador  

precisa   de   realizar   uma   ação).   Deve-se   considerar   usar   o   diagrama   de   Gutenberg   quando   os   elementos  

estão   uniformemente   ou   homogeneamente   distribuídos,   ou   se   utiliza   blocos   de   texto   densos,   caso  

contrário,   deve-se   utilizar   o   peso   e   a   composição   dos   elementos   para   guiar   o   olho   do   utilizador   (ibid.) .  

150   Primary   Optical   Area  
151   Strong   Fallow   Area  
152   Call   to   Action :   links   ou   palavras   que   orientam   ou   levam   os   utilizadores   a   realizar   ações.  
153   Weak   Fallow   Area  
154   Terminal   Area  
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Figura   29:    Diagrama   de   Gutenberg   (Lidwell   et   al.   2003,   119)  

Num   estudo   de    eyetracking    de   2006,   Jakob   Nielsen   e   a   sua   equipa   gravaram   a   forma   como   232  

utilizadores   olharam   para   milhares   de   páginas   Web,   observando   um   padrão   de   leitura   consistente,  

independente   de   páginas   e   tarefas,   semelhante   a   um   F   de    Fast    (Figura   30).   As   implicações   do   padrão   F  

no   webdesign   são   inegáveis,   sendo   evidente   que   os   utilizadores   não   lêem   o   conteúdo   total,   palavra   a  

palavra,   pelo   que   os   primeiros   dois   parágrafos   de   uma   página   devem   indicar   as   informações   mais  

importantes.   Ademais,   todos   os   subtítulos,   parágrafos   e   tópicos   devem   iniciar   com   palavras  

informativas   que   permitam   uma   leitura   vertical   quando   os   utilizadores   lêem   apenas   o   lado   esquerdo   do  

conteúdo.   Kara   Pernice   (2017)   sugere   ainda   agrupar   visualmente   pequenas   quantidades   de   conteúdo  

relacionado,   destacar   palavras   e   frases   importantes   a   bold,   tirar   vantagem   de   diferentes   formatações   de  

links   assegurando   que   incluem   palavras   relevantes,   usar   listas   para   numerar   itens   e/ou   descrever  

processos   e   eliminar   conteúdo   desnecessário   como   antídotos   para   o   Padrão   F.  

 
Figura   30:    Padrão   de   Leitura   F   (Nielsen   2006)  
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3.2.4.   Microcopy   e   Escrita   Conversacional  
Em   comparação   com   os   gráficos,   as   palavras   são   uma   solução   mais   barata   e   rápida,   igualmente   capaz  

de   significar   e   captar   a   atenção   do   utilizador   para   o   conteúdo,   desempenhando   uma   importante   função  

na   relação   do   utilizador   com   o   interface,   na   medida   em   que   “as   palavras   envolvem   os   utilizadores,  

podendo   fazê-los   rir   ou   acalmar   os   seus   medos”   (Yifrah   2017,   8).   Yifrah   define    Microcopy    como   as  155

“palavras   ou   frases   na   interface   que   estão    diretamente    relacionadas   com   ações   que   o   utilizador  

realiza:   a   motivação    antes    da   ação;   instruções   que    acompanham    a   ação;   o   feedback    depois    do  

utilizador   realizar   a   ação”   (7).   Antes   de   elaborar   os   materiais   escritos,   é   necessário   definir   o   tom   e  156

voz   da   marca,   isto   é   a   linguagem,   os   valores   da   marca,   a   nível   de   conteúdo   e   personalidade,   que  

permitirão   evitar   dissonância   e   insegurança   nas   comunicações   perante   diferentes   interfaces   (18).  

Cada   palavra   que   se   escreve   será   deliberadamente   escolhida,   focada   e   influente.   O   público-alvo   irá  

compreender   facilmente   o   valor   da   oferta   e   a   necessidade   que   ela   significa   para   eles.   O    call   to   action  

será   simples   e   mais   eficaz.   A   marca   será   identificada   e   será   considerada   como   credível   e   convincente.  157

(ibid.   2017,   18)  

O   aparecimento   da   World   Wide   Web   e   a   introdução   de   dispositivos   móveis   originou   um   novo   tipo   de  

linguagem,   além   da   escrita   e   da   falada   –    Escrita   Conversacional ,    isto   é,   as   palavras   da   interface   que  

realizam   a   conversa   com   o   utilizador   devendo,   por   isso,   ser   o   mais   autênticas,   cordiais   e   humanas  

possível,   em   vez   de   robóticas   e   formais,   de   modo   a   intensificar   a   experiência.   Yifrah   (2017,   53-54)  

sugere   algumas   técnicas   para   construir   uma   escrita   conversacional   excelente:   usar   a   voz   ativa   em   vez  

da   voz   passiva   (exemplo   1);   nunca   saltar   as   palavras   de   conexão   (exemplo   2);   evitar   ou   adaptar  

formatos    standard    –   como    por   favor,   espere   –    à   especificidade   da   situação;   colocar   questões   para  

ajudar   a   melhorar   o   fluxo   conversacional;   utilizar   palavras   mais   humanas   e   naturais;   evitar   calão  

doloroso,   sexista   ou   racista   e   utilizar   cuidadosamente   o   jargão   (só   em   monocultura   se   pode   utilizar  

jargão   culturalmente   específico).  

Exemplo   1:    Como   gostaria   de   pagar?   →   Por   favor   selecione   o   método   de   pagamento.  

Exemplo   2:    Detalhes   da   encomenda.   →   Os    seus    detalhes   da   encomenda.   (53)  158

“Cada   palavra   é   uma   oportunidade”   (Yifrah   2017,   63)   As   palavras   têm   um   significado   implícito,  159

mas   esse   significado   é   também   influenciado   por   características   como   a   cor,   a   família   tipográfica   e   sua  

155  T.A.:   “Words   engage   users   and   can   make   them   laugh   or   calm   their   fears.”   (Yifrah   2017,   8)  
156  T.A.:   “The   words   or   phrases   in   the   user   interface   that   are    directly    related   to   the   actions   a   user   takes:   the   motivation    before  
the   action;   instructions   that    accompany    the   action;   the   feedback    after    the   user   has   taken   the   action.”   (Yifrah   2017,   7)  
157  T.A.:   “Every   word   you   write   will   be   deliberately   chosen,   focused   and   influential.   Your   target   audience   will   easily  
understand   the   value   of   your   offering   and   the   need   it   fulfills   for   them.   The   call   to   action   will   be   simple   and   more   effective.  
The   brand   will   elicit   identification   and   will   come   across   as   credible   and   compelling.”   (Yifrah   2017,   18)  
158   T.A.:   “How   would   you   like   to   pay?”   →   “Please   select   a   payment   method.”;   “Order   details.”   →    Your    order   details.”  
(Yifrah   2017,   53)  
159   T.A.:   “Every   word   is   an   opportunity.”   (Yifrah   2017,   63)  
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história,   as   variações   (negrito,   itálico,   negrito   itálico,   etc.),   as   proporções   (condensado,   comprimido,  

largo,   etc.),   o   suporte,   entre   outros.  

3.2.5.   Cor  
A   cor   desempenha   uma   importante   função   de   agrupamento,   destaque,   organização,   significação   e  

dinamismo,   contudo,   se   aplicada   incorretamente,   pode   comprometer   o   design.   Neste   sentido,   Lidwell  

et   al.   (2003,   42)   apresentam   algumas   diretrizes   sobre   o   uso   da   cor,   nomeadamente,   limitar   a   paleta   de  

cores   a   um   número   que   o   olho   humano   consiga   processar   (aproximadamente   5   cores,   dependendo   da  

complexidade   do   design).   Uma   combinação   de   cores   harmoniosa   pode   ocorrer   através   da   utilização   de  

cores    análogas ,    complementares ,    triádicas    (Figura   31)   e    quadráticas ,   ou   cores   encontradas   na  160

natureza.   Os   autores   sugerem   ainda   a   utilização   de   “cores   mais   quentes   para   elementos   de   primeiro  

plano   e   cores   mais   frias   para   elementos   do   plano   de   fundo,”   referindo   que   o   “cinza   claro   é   uma   cor  161

segura   para   utilizar   no   agrupamento   de   elementos   sem   competir   com   outras   cores.”   Relativamente   à  162

saturação,   Lidwell   et   al.   (48)   propõem   a   utilização   de   cores   saturadas   quando   se   pretende   chamar   à  

atenção   e   cores   pouco   saturadas   quando   a   performance   e   a   eficiência   são   a   prioridade.   Não   obstante,  

deve-se   ter   cautela   ao   combinar   cores   saturadas   devido   à   possibilidade   de   fadiga   ocular.   Além   disso,  

deve-se   analisar   cuidadosamente   o   simbolismo   de   cada   opção   cromática   à   luz   do   seu   contexto   de  

aplicação,   dado   que   diferentes   culturas   atribuem   diferentes   significados   às   cores,   assim   como   se   deve  

ter   em   consideração   que   parte   significativa   da   população   apresenta   limitações   de   visão   de   cor   (e.g.  

daltonismo),   motivo   pelo   qual   não   se   deve   utilizar   a   cor   como   única   forma   de   destacar   informações.  

 

Figura   31:    Combinação   de   cores   análogas,   complementares   e   triádicas  

160   Cores   Análogas :   duas   cores   vizinhas   da   cor   principal   selecionada   (Ambrose   e   Harris   2006,   61) .    Cores   Complementares :  
cores   opostas   da   roda   e   providenciam   forte   contraste,   ou   então   complementares   próximas   –   quando   se   trata   da   cor   adjacente   à  
cor   complementar   da   cor   principal   da   seleção   (ibid.   2006,   61).    Cores   Triádicas :   quaisquer   três   cores   equidistantes   na   roda   das  
cores   e,   consequentemente,   contrastantes,   originando   tensão   visual   (ibid.   2006,   61).    Cores   Quadráticas :   “…cores   nos   cantos  
de   um   polígono   simétrico   circunscrito   na   roda   de   cores.”   (Lidwell   et   al.   2003,   48)  
161  T.A.:   “...use   warmer   colors   for   foreground   elements,   and   cooler   colors   for   background   elements.”   (Lidwell   et   al.   2003,   48)  
162  T.A.:   “Light   gray   is   a   safe   color   to   use   for   grouping   elements   without   competing   with   other   colors.”   (Lidwell   et   al.   2003,  
48)  
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3.2.6.   Tipografia,   Legibilidade   e   Leitura  

A   escolha   da   família   tipográfica   é   muito   importante   no   implícito   da   mensagem.   Robert   Bringhurst  

(2016,   95)   sugere   a   opção   por   fontes   tipográficas   cujo   espírito   individual   e   personalidade   estejam   de  

acordo   com   o   assunto   do   texto.   Erik   Spiekermann   (2014,   179)   afirma   que   não   se   deve   sacrificar   a  

estética   pela   praticidade.   É   possível   combinar   tipos   de   letra   devendo-se   fazê-lo   sempre   gradualmente.   

Combinar   tipos   de   letra   é   como   fazer   uma   salada.   Começa-se   com   um   pequeno   número   de   elementos  

representando   diferentes   cores,   sabores   e   texturas.   Procure   contraste   mais   do   que   harmonia   e   diferenças  

empáticas   mais   do   que   transições   fracas.   (Lupton   2010,   54)  163

Desenhar   uma   mensagem   textual   implica   conhecimento   sobre   as   características   e   usos   de   diferentes  

tipos   de   letra.  

Ao   escolher   um   tipo   de   letra,   os   designers   gráficos   consideram   a   história   dos   tipos   de   letra,   as   suas  

conotações   atuais,   bem   como   as   suas   qualidades   formais.   O   objetivo   é   encontrar   uma   correspondência  

adequada   entre   o   estilo   da   letra   e   a   situação   específica,   assim   como   o   conteúdo   do   projeto   em   questão.  

Não   existe   um   manual   que   atribua   um   significado/função   fixa   a   cada   tipo   de   letra;   cada   designer   deve  

confrontar   a   biblioteca   de   possibilidades   à   luz   das   circunstâncias   únicas   do   projeto.   (ibid.   32)   164

Assim,   existem   vários   sistemas   de   classificação   de   tipos   com   diferentes   graus   de   complexidade,  

podendo   as   fontes   ser   classificadas   de   acordo   com   as   suas   características   inerentes,   o   período   em   que  

foram   desenvolvidas   ou   o   seu   uso   comum.   Uma   classificação   simples,   de   acordo   com   Ambrose   e  

Harris   (2011,   87),   é:    com   serifa    (e.g.   Times   New   Roman),    sem   serifa   (e.g.   Arial)   e    gráfico    (e.g.  165

Pacífico).   No   entanto,   existem   diversos   sistemas,   tais   como   o   sistema   oficial   de   classificação   de   tipos  

da   Adobe   (Spiekermann   2014,   55),   o   sistema   McCormack   (Ambrose   e   Harris   2011,   87),   o   sistema  166 167

de   Vox   (90),   o   sistema   de   classificação   de   fontes   por   data   de   Alexander   Lawson   (88),   entre   outros.  168 169

Por   exemplo,   o   sistema   de   Lawson   pode   auxiliar   na   escolha   de   um   tipo   de   letra   que   reforce   a  

163  T.A.:   “Combining   typefaces   is   like   making   a   salad.   Start   with   a   small   number   of   elements   representing   different   colors,  
tastes,   and   textures.   Strive   for   contrast   rather   than   harmony,   looking   for   emphatic   differences   rather   than   mushy   transitions.”  
(Lupton   2010,   54)  
164  T.A.:   “When   choosing   a   typeface,   graphic   designers   consider   the   history   of   typefaces,   their   current   connotations,   as   well  
as   their   formal   qualities.   The   goal   is   to   find   an   appropriate   match   between   a   style   of   letters   and   the   specific   social   situation  
and   body   of   content   that   define   the   project   at   hand.   There   is   no   playbook   that   assigns   a   fixed   meaning   or   function   to   every  
typeface;   designer   must   confront   the   library   of   possibilities   in   light   of   project’s   unique   circumstances.”   (Lupton   2010,   32)  
165  As    serifas    são   pequenos   traços   e   prolongamentos   que   ocorrem   no   fim   das   hastes   das   letras.   Normalmente   as   tipografias  
serifadas   são   utilizadas   em   blocos   de   texto   longos,   enquanto   que   tipos   sem-serifa   se   utilizam   em   textos   mais   curtos.  
166   “Venetian,   Garald,   Transitional,   Didone,   Slab   Serif,   Sans   Serif,   Glyphic,   Script,   Display,   Blackletter   e   Non-Latin”  
(Spiekermann   2014,   55)  
167   Sistema   de   classificação   que   utiliza   apenas   cinco   categorias   básicas:   “Block,   Roman,   Gothic,   Script,   Graphic”,   contudo  
não   diferencia   entre   fontes   serifadas   e   não   serifadas.   (Ambrose   e   Harris   2011,   87)  
168   Sistema   desenvolvido   em   1954   por   Maximilien   Vox,   com   o   objetivo   de   modernizar   a   classificação   de   tipos.   Agrupa   as  
fontes   tipográficas   em   nove   categorias:   “Humanist,   Garalde,   Transitional,   Didone,   Slab   Serif,   Lineale,   Glyphic,   Script   e  
Graphic”   (Ambrose   e   Harris   2011,   90)  
169   Sistema   de   classificação   baseado   na   data   da   fonte   tipográfica,   agrupando   em   nove   categorias:   “1400   (Blackletter),   1475  
(Old   Style),   1500   (Italic),   1550   (Script),   1750   (Transitional),   1775   (Modern),   1825   (Slab   Serif),   1900   (Sans   Serif),   1900  
(Serif   /   Sans   Serif)”   (Ambrose   e   Harris   2011,   88)  
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associação   a   uma   época   temporal   (e.g.   estilo    Blackletter    remete   o   leitor   para   a   Idade   Média).   A  

tipografia   e   a   arte   da   composição   tipográfica   preocupam-se   tanto   com   o   espaço   que   as   letras   ocupam  

como   com   o   espaço   branco   entre   e   à   volta   delas   (Lupton   2010,   91),   surgindo   assim   os   conceitos   de  

kerning,     tracking    e    linespacing.   Nesta   linha   de   pensamento,   Jost   Hochuli   (2008,   7)   diferencia   a  170

composição   tipográfica   entre   dois   tipos:   macro-tipografia   e   tipografia   de   detalhe.  

Enquanto   que   a   macro-tipografia,   o    layout    tipográfico,   se   preocupa   com   o   formato   da   matéria   de  

impressão,   com   o   tamanho   e   a   posição   das   colunas   de   texto   e   ilustrações,   com   a   organização   e  

hierarquia   dos   cabeçalhos,   subtítulos   e   legendas,   a   tipografia   de   detalhe   preocupa-se   com   componentes  

individuais:   letras,   espaço   entre   letras,   palavras,   espaço   entre   palavras,   linhas   e   espaçamento   entre  

linhas,   colunas   de   texto.   (Hochuli   2008,   7)  171

De   acordo   com   o    Princípio   da   Legibilidade    (148),   a   clareza   de   um   texto   normalmente   baseia-se   no  

tamanho   da   fonte,   tipo   de   letra,   no   seu   contraste,   no   bloco   de   texto   e   no   espaçamento   entre   os  

caracteres   utilizados,   sendo   que   a   escala   de   um   tipo   é   sempre   relativa,   isto   é,   “um   tipo   de   letra   com  

12pt   apresentado   num   monitor   de   32   polegadas   pode   parecer   muito   pequeno,   enquanto   que   impresso  

numa   página   de   um   livro   pode   parecer   flácido   e   demasiado   pesado”   (Lupton   2010,   42).   Em   relação  172

ao   tamanho,   Lidwell   et   al.   (2003,   148)   sugerem   entre   9pt   a   12pt   para   texto   impresso,   sendo   que  

tamanhos   menores   podem   ser   aplicados   a   legendas   e   recomendam   tamanhos   maiores   para   audiências  

séniores.   Sobre   o   tipo   de   letra,   não   há   diferenças   de   performance   entre   tipografias   serifadas   e   não  

serifadas   em   monitores   de   resolução   normal,   contudo,   nos   de   baixa-resolução   e   para   caracteres   de  

tamanho   inferior   a   12pt,   deve-se   optar   por   tipos   não   serifados,   para   não   comprometer   a   legibilidade.  

Relativamente   ao   contraste,   a   performance   é   melhor   quando   os   níveis   de   contraste   da   forma   com   o  

fundo   excedem   os   70%,   pelo   que   Lidwell   et   al.   (2003,   148)   sugerem   evitar   fundos   texturados   e   com  

padrões,   uma   vez   que   podem   reduzir   a   legibilidade.   Em   relação   ao   bloco   de   texto,   recomendam   um  

máximo   de   10-12   palavras   por   linha.   Hochuli   aconselha   um   valor   entre   50-60   ou   60-70   caracteres   por  

linha   (2008,   32);   consequentemente,   hoje   muitas   aplicações   de    e-mail    encurtam   as   linhas  

automaticamente   para   menos   de   75   caracteres   em   prol   da   legibilidade   (Spiekermann   2014,   175).   Em  

relação   ao   espaçamento   de   caracteres,   Lidwell   et   al.   (2003,   148)   e   Bringhurst   (2016)   sugerem   que   a  

tipografia   deve   ser   ajustada   opticamente   mais   do   que   matematicamente,   o   que   Spiekermann   (2014,   57)  

170   Kerning:    corresponde   ao   ajustamento   de   espaço   entre   2   letras,   podendo   ser   óptico,   métrico   ou   manual   (Lupton   2010,   102)   
Tracking :   consiste   no   ajustamento   do   espaçamento   geral   de   um   grupo   de   letras,   podendo   também   ser   denominado   por  
letterspace    ou,   em   português,   espaçamento   entre   letras.   (Lupton   2010,   104)   
Line   spacing ,   em   português,   entrelinhamento,   corresponde   à   distância   da    baseline    entre   2   linhas   de   texto   (Lupton   2010,   108)  
171  T.A.:   “While   macrotypography   –   the   typographic   layout   –   is   concerned   with   the   format   of   the   printed   matter,   with   the   size  
and   position   of   the   columns   of   type   and   illustrations,   with   the   organization   of   the   hierarchy   of   headings,   subheadings   and  
captions,   detail   typography   is   concerned   with   the   individual   components   –   letters,   letterspacing,   words,   wordspacing,   lines  
and   linespacing,   columns   of   text.”   (Hochuli   2008,   7)  
172  T.A.:   “Scale   is   relative.   12-pt   type   displayed   on   a   32-inch   monitor   can   look   very   small,   while   12-pt   type   printed   on   a   book  
page   can   look   flabby   and   overweight.”   (Lupton,   2010,   42)  
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corrobora   ao   afirmar   “o   que   vemos   é   o   que   temos   –   confie   nos   seus   olhos,   não   nas   medidas  

científicas.”   173

Deste   modo,   considera-se   que   existe   uma   interdependência   entre   o   tamanho   do   tipo   de   letra,   a   largura  

da   linha   e   o   entrelinhamento,   que   podem   comprometer   a   leitura.   De   acordo   com   o    Princípio   da  

Leitura    (Lidwell   et   al.   2003,   198),   o   nível   de   entendimento   do   texto   baseia-se   na   complexidade   das  

palavras   e   frases,   que   é   determinada   pelos   fatores:   comprimento   da   palavra,   vulgaridade   da   palavra,  

comprimento   da   frase,   número   de   cláusulas   e   sílabas.   Para   melhorar   a   leitura,   os   autores   sugerem  

eliminar   palavras   e   pontuação   desnecessárias   (sem   sacrificar   o   seu   significado   e   clareza   durante   o  

processo).   Sugere-se   ainda   evitar   acrónimos,   jargão   e   a   presença   de   frases   noutras   línguas,   assim   como  

privilegiar-se   o   uso   da   voz   ativa   em   detrimento   da   voz   passiva   (Yifrah   2017,   53-54),   utilizando   a   voz  

passiva   apenas   quando   se   pretende   dar   ênfase   à   mensagem   e   não   ao   mensageiro.   Além   de   tudo   isto,  

aconselha-se   a   aplicação   dos   princípios   de   hierarquia,   alinhamento   e    layout    da   página   com   o   objetivo  

de   tornar   o   conteúdo   mais   legível   e,   assim,   melhorar   a   sua   leitura.  

  

173  T.A.:   “What   you   see   is   what   you   get   –   trust   your   eyes,   not   the   scientific   measurements.”   (Spiekermann   2014,   57)  
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3.3.   Design   da   Experiência   do   Utilizador  

O   sujeito   dominante   da   nossa   época   é   o   utilizador,   uma   figura   concebida   com   um   conjunto   de  

necessidades   e   particularidades   cognitivas,   físicas   e   emocionais.   

Como   um   paciente   ou   criança,   o   utilizador   é   uma   figura   que   deve   ser   protegida   e   cuidada,   mas   também  

examinada   e   controlada,   submetida   a   pesquisas   e   testes.   (Lupton   2010,   97)   174

Para   um   design   ser   bem   sucedido,   é   necessário   atender   às   necessidades   primárias   das   pessoas   antes   de  

atender   às   supérfluas.   Nesta   linha   de   pensamento,   Lidwell   et   al.   (2003)   apresentam   os   princípios   da  

Forma   Segue   a   Função,    Hierarquia   das   Necessidades ,    Ciclo   de   Desenvolvimento ,    Personas ,  175 176 177

Iteratividade ,    Affordance,   Storytelling    e    Carga   de   Desempenho.   Yifrah   (2017)   introduz   a  178 179

Maldição   do   Conhecimento   e   Lupton   (2010)   os    Guias   de   Estilo .  180 181

3.3.1.   Forma-Função   e   Maldição   do   Conhecimento  

O    Princípio   da   Forma   Segue   a   Função ,   refere   que   a   beleza   do   design   resulta   da   pureza   da   função,  

existindo   duas   interpretações   de   beleza:    descrição    e    prescrição .   Lidwell   et   al.   (2003)   recomendam   a  

descrição    (ideia   de   que    a   beleza   resulta   da   pureza   da   função )   como   um   guia   estético;   e   sugerem   o   uso  

da    prescrição    para   entender   que   aspetos   do   design   são   críticos   para   o   seu   sucesso   (106).   

Para   um   design   ser   bem   sucedido,   deve   atender   às   necessidades   básicas   das   pessoas   antes   de   atender  

necessidades   de   nível   superior,   estabelecendo   o    Princípio   da   Hierarquia   de   Necessidades    (124).  

Este   apresenta   cinco   níveis:   1)   funcionalidade   (cumpre   os   requerimentos   básicos),   2)   confiabilidade  

(desempenho   estável   e   consistente),   3)   usabilidade   (facilidade   e   tolerância   do   design),   4)   proficiência  

(potencia   a   capacidade   de   fazer   as   coisas   melhor   do   que   antes),   e   5)   criatividade   (depois   de   todas   as  

necessidades   anteriores   terem   sido   satisfeitas,   as   pessoas   utilizam   o   design   de   forma   inovadora).   

Neste   contexto,   Yifrah   (2017)   introduz   a    Maldição   do   Conhecimento    (193)   –   a   incapacidade   de   uma  

pessoa   que   já   tem   algum   conhecimento   ver   as   coisas   do   ponto   de   vista   de   alguém   que   não   tem   esse  

conhecimento.   Para   a   colmatar   é   elementar   definir   corretamente   o   público-alvo   (demografia,  

necessidades,   expectativas,   objeções,   preferências,   relação   marca-utilizador),   fazer   testes   de   utilizador,  

relatórios   de   suporte   aos   consumidores   e   utilizar   ferramentas   de   monitorização   e   análise   (32-34).   

174  T.A.:   “Like   a   patient   or   child,   the   user   is   a   figure   to   be   protected   and   cared   for   but   also   scrutinized   and   controlled,  
submitted   to   research   and   testing.”   (Lupton   2010,   97)  
175  Form   Follows   Function  
176   Hierarchy   of   Needs  
177  Development   Cycle  
178  Iteration  
179   Performance   Load  
180  T.A.:   Curse   of   Knowledge   (Yifrah   2017,   193)  
181   T.A.:   ... Style   Guides …   (Lupton   2010,   134)  
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3.3.2.   Ciclo   de   Desenvolvimento,   Personas   e   Iteratividade  
O    Princípio   do   Ciclo   de   Desenvolvimento    (Lidwell   et   al.   2003,   78)   é   crucial   para   a   concretização   de  

um   Design   Centrado   no   Utilizador,   isto   é,   “uma   abordagem   que   coloca   as   necessidades,   capacidades   e  

comportamentos   humanos   primeiro   e   depois   projeta   para   responder   a   essas   necessidades,   capacidades  

e   formas   de   se   comportar”   (Norman   2013,   8).   Segundo   Donald   Norman,   existem   3   níveis   de   design:  182

visceral,   comportamental   e   reflexivo.  

O   design   visceral   preocupa-se   com   as   aparências.   (...)   O   design   comportamental   tem   a   ver   com   o   prazer  

e   a   eficácia   do   uso.   (...)   Por   fim,   o   design   reflexivo   considera   a   racionalização   e   a   intelectualização   de  

um   produto.   (Norman   2004,   5)  183

Para   tal,   é   importante   a   utilização   de    Personas    (Lidwell   et   al.   2003,   182),   uma   técnica   que   idealiza  

utilizadores   fictícios,   que   visa   orientar   a   tomada   de   decisão   sobre   características,   interação   e   estética  

de   determinado   produto,   ajudando   a   definir   e   priorizar   requerimentos.  

Mantenha   o   perfil   das   personas   curto,   de   preferência   no   espaço   de   um   olhar,   para   que   as   informações  

possam   ser   facilmente   consultadas.   Limite   o   número   de   personas   primárias   a   três   e   secundárias   a  

quatro.   Baseie   as   personas   em   entrevistas   e   pesquisas   de   mercado   –   não   as   invente   ou   recicle   de  

projetos   anteriores.   O   tempo   necessário   para   pesquisar   e   desenvolver   personas   é   geralmente   inferior   a  

um   mês.   (Lidwell   et   al.   2003,   182)  184

O   processo   de   design   caracteriza-se   ainda   pela    Iteratividade    (142)   constante   até   alcançar   determinado  

objetivo.   Norman   (2013,   221-222)   identifica   quatro   diferentes   atividades   no   processo   iterativo:   1)  

Observação,   2)   Ideação,   3)   Prototipagem,   4)   Teste   (Figura   32).   Assim,   começa-se   por   observar   os  

comportamentos   do   público-alvo,   geram-se   ideias,   produzem-se   protótipos   e   testam-se   os   mesmos.  

Repete-se   progressivamente   até   atingir   uma   solução   congruente   e   consistente.  

 
Figura   32:    Ciclo   Iterativo   do   Design   Centrado   no   Humano   (Norman   2013,   222)  

182  T.A.:   “...an   approach   that   puts   human   needs,   capabilities,   and   behavior   first,   then   designs   to   accommodate   those   needs,  
capabilities,   and   ways   of   behaving.”   (Norman   2013,   8)  
183   T.A.:   “Visceral   design   concerns   itself   with   appearances.   (...)   Behavioral   design   has   to   do   with   the   pleasure   and  
effectiveness   of   use.   (...)   Finally,   reflective   design   considers   the   rationalization   and   intellectualization   of   a   product”   (Norman  
2003,   5)  
184  T.A.:   “Keep   personas   profile   short,   preferably   one   eye   span,   so   that   the   information   can   be   easily   consulted.   Limit   the  
number   of   primary   personas   to   three   and   secondary   personas   to   four.   Base   personas   on   interviews   and   market   research   –   do  
not   make   them   up   or   recycle   personas   from   past   projects.   The   time   required   to   research   and   develop   personas   is   generally  
less   than   one   month.”   (Lidwell   et   al.   2003,   182)  
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3.3.3.   Carga   de   Desempenho,   Affordance,   Storytelling   e   Guias   de   Estilo  
O    Princípio   da   Carga   de   Desempenho    declara   que   o   ser   humano   tem   uma   preferência   inconsciente  

pelo   caminho   de   menor   resistência,   pelo   que   quanto   mais   esforço   tiver   que   aplicar   para   atingir  

determinado   objetivo,   menor   será   a   possibilidade   do   objetivo   ser   cumprido   com   sucesso.   

O   design   deve   minimizar   a   carga   de   desempenho   o   mais   possível.   Reduza   a   carga   cognitiva,   eliminando  
informações   desnecessárias   dos   suportes,   agrupe   informações   que   devem   ser   lembradas,   forneça   ajudas  
de   memória   para   auxiliar   em   tarefas   complexas,   e   automatize   tarefas   computacionais   e   de   memória   de  
uso   intensivo.   Reduza   a   carga   dinâmica   ao   eliminar   etapas   desnecessárias,   reduzindo   o   movimento  
geral   e   gasto   enérgico,   automatizando   tarefas   repetitivas.   (Lidwell   et   al.   2003,   178)   185

O   design   de   um   produto   deverá   ainda   procurar   refletir    Affordance    (Lidwell   et   al.   2003,   22),   isto   é,  

uma   propriedade   na   qual   as   características   físicas   de   um   objeto   ou   ambiente   influenciam   a   sua   função.  

“Quando   a   affordance   de   um   objeto   ou   ambiente   corresponde   à   função   pretendida,   o   design   terá   um  

desempenho   mais   eficiente   e   será   mais   fácil   de   utilizar”   (ibid.).   Ademais,   um   método   muito   útil   para  186

envolver   a   audiência   com   o   design   e   evocar   uma   resposta   emocional   específica   ou   proporcionar   o  

contexto   ideal   para   estimular   a   aprendizagem   é   o    Storytelling    (230),   um   fenómeno   único   que   “quando  

aplicado   corretamente,   a   audiência   irá   experienciar   e   recordar   os   eventos   da   história   de   forma   pessoal  

–   tornando-se   parte   dela”   (ibid.).  187

Em   suma,   a   tecnologia   influencia   sempre   a   interação   humano-máquina.   Contudo,   a   maioria   das  

anomalias   deve-se   a   uma   falta   de   compreensão   dos   princípios   de   design   necessários   para   uma   eficaz  

interação   homem-máquina   e   redução   da   carga   cognitiva   extrínseca.   Não   obstante,   em   muitos   casos   os  

designers   criem   manuais   de   regras,   “guias   de   estilo”   (Lupton   2010,   134),   “kits   das   partes”   (Lupton  188

2011,   126),   que   visam   organizar   o   conteúdo   de   forma   visual,   racional,   consistente,   melhorando   o  

design   de   interação,   experiência   de   utilizador,   possibilitando   o   trabalho   multidisciplinar.   Foi   nesta  189 190

linha   de   pensamento   que   surgiu   a   nossa   questão   de   investigação:    Que   princípios   do   Design   de  

Comunicação   poderão   ser   orientadores   no   desenvolvimento   de   objetos   de   micro-aprendizagem   para  

tecnologias   ubíquas?   

185  T.A.:   “The   design   should   minimize   performance   load   to   the   greatest   degree   possible.   Reduce   cognitive   load   by  
eliminating   unnecessary   information   from   displays,   chunking   information   that   is   to   be   remembered,   providing   memory   aids  
to   assist   in   complex   tasks,   and   automating   computation-intensive   and   memory-intensive   tasks.   Reduce   the   kinematic   load   by  
reducing   unnecessary   steps   in   tasks,   reducing   overall   motion   and   energy   expended,   and   automating   repetitive   tasks.”  
(Lidwell   et   al.   2003,   178)  
186  T.A.:   “When   the   affordance   of   an   object   or   environment   corresponds   with   its   intended   function,   the   design   will   perform  
more   efficiently   and   will   be   easier   to   use”   (Lidwell   et   al.   2003,   22)   
187  T.A.:   “When   successfully   employed,   an   audience   will   experience   and   recall   the   events   of   the   story   in   a   personal   way   –   it  
becomes   a   part   of   them.”   (Lidwell   et   al.   2003,   230)   
188  T.A.:   Kit   of   Parts   (Lupton   2011,   126)  
189   Design   de   Interação :   foca-se   no   modo   como   as   pessoas   interagem   com   a   tecnologia,   sendo   desenhado   sob   princípios   da  
psicologia,   design,   arte   e   emoção   por   forma   a   permitir   uma   experiência   positiva   e   agradável   (Norman   2013,   5).  
190  Design   de   experiência   do   utilizador :   prática   de   projetar   produtos,   processos,   serviços,   eventos   e   ambientes   com   foco   na  
quantidade   de   diversão   na   experiência   total   do   utilizador   (Norman   2013,   5).  
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PARTE   2:   Análise   e   Resultados  

4.   Método  

4.1.   Caracterização   do   estudo  
O   estudo   realizado   é   observacional,   descritivo,   transversal   e   qualitativo,   sendo   que   envolveu   a  

realização   de   entrevistas   semi-estruturadas   por   cada   tipo   de   meio   digital   (figura   33),   totalizando   15  

entrevistas   a   produtores   de   conteúdos   para   o   meio   digital.   

 
Figura   33:    Relação   entre   Número   de   Entrevistados   e   Meio   de   Comunicação  

A   única   certeza   que   se   tem   (...)   é   que    zero   utilizadores   dão   zero   conhecimentos.    Assim   que   se   reúne  

informação   de    um   único   teste   de   utilizador ,   o   conhecimento   aumenta   e   já   se   aprendeu   quase   um   terço  

daquilo   que   existe   para   saber   sobre   a   usabilidade   do   design.   (...)   Quando   se   testa   com    o   segundo  

utilizador ,   descobre-se   que   esta   pessoa   faz   algumas   das   mesmas   coisas   que   o   primeiro   utilizador,  

existindo   assim   alguma   sobreposição   nas   coisas   que   se   aprende.   (...)   Então,   o   segundo   utilizador  

adiciona   alguma   quantidade   de   conhecimento,   mas   não   tanta   quanto   o   primeiro   utilizador.   (...)   O  

terceiro   utilizador    fará   muitas   coisas   já   observadas   com   o   primeiro   ou   o   segundo   utilizador   e   até  

coisas   que   já   se   viram   duas   vezes.   Além   disso,   é   claro   que   o   terceiro   utilizador   irá   gerar   uma   pequena  

quantidade   de   nova   informação,   apesar   de   não   tanto   quanto   o   primeiro   ou   segundo   utilizador.   À   medida  

que   se    adicionam   mais   e   mais   utilizadores,   aprende-se   menos   e   menos ,   porque   se   continuará   a  

observar   as   mesmas   coisas.   (...)   Até   3   utilizadores   são   suficientes   para   ter   uma   ideia   da   diversidade   de  
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comportamentos   dos   utilizadores   e   conhecimento   sobre   o   que   é   único   e   o   que   pode   ser   generalizado. 191

(Nielsen   2000)  

Assim,   o   guião   das   entrevistas   foi   construído   de   forma   modular,   em   concordância   com   os   5   diferentes  

tipos   de   meios   de   comunicação,   encontrando-se   dividido   em   três   fases:   1)   questões   qualitativas   abertas  

e   fechadas   (binárias,   escolha   múltipla),   e   quantitativas   (escalas   de    likert );   2)   momento   de   ideação;   e   3)  

avaliação   de   peritos.   Posteriormente,   realizou-se   uma   análise   de   conteúdo   por   inferência,   tendo   em  

conta   os   princípios   enunciados   na    Parte   1:   Revisão   de   Literatura .  

 
4.2.   Objetos   de   estudo  
Os   objetos   deste   estudo   são   alguns   dos   meios   de   comunicação   utilizados   em   micro-aprendizagem   de  

diversas   temáticas   (design   da   experiência   de   utilizador,   história,   línguas   e   marketing   digital).   Os  

critérios   de   inclusão   consistiram   na   inclusão   de   pelo   menos   um   meio   de   comunicação   de   cada   nível   de  

Web,   nomeadamente    e-mail/newsletter    (Web   de   Conteúdo   –   1.0),    redes   sociais    (Web   de   Comunicação  

–   2.0),    aplicações   móveis    (Web   de   Contexto   –   3.0),    chatbot    (Web   das   Coisas   –   4.0)   e    vídeo  

(transversal   às   quatro   tipologias   de   Web   anteriormente   referidas)   –   Figura   34.   Foram   excluídos   do  

estudo   meios   de   comunicação   da   Web   5.0   (Web   dos   Pensamentos),   uma   vez   que   ainda   se   encontra  

numa   fase   embrionária,   não   tendo   sido   identificados   objetos   de   micro-aprendizagem   desta.   

 
Figura   34:    Objetos   de   Estudo  

191  T.A.:   “ The   most   striking   truth   (...)   is   that    zero   users   give   zero   insights .   As   soon   as   you   collect   data   from   a    single   test  
user ,   your   insights   shoot   up   and   you   have   already   learned   almost   a   third   of   all   there   is   to   know   about   the   usability   of   the  
design.   (...)   When   you   test   the    second   user ,   you   will   discover   that   this   person   does   some   of   the   same   things   as   the   first   user,  
so   there   is   some   overlap   in   what   you   learn.   (...)   So   the   second   user   adds   some   amount   of   new   insight,   but   not   nearly   as   much  
as   the   first   user   did.   (...)   The    third   user    will   do   many   things   that   you   already   observed   with   the   first   user   or   with   the   second  
user   and   even   some   things   that   you   have   already   seen   twice.   Plus,   of   course,   the   third   user   will   generate   a   small   amount   of  
new   data,   even   if   not   as   much   as   the   first   and   the   second   user   did.   As   you    add   more   and   more   users,   you   learn   less   and  
less    because   you   will   keep   seeing   the   same   things   again   and   again.   (...)   Even   3   users   are   enough   to   get   an   idea   of   the   diversity  
in   user   behavior   and   insight   into   what's   unique   and   what   can   be   generalized.”   (Nielsen   2000)  

71  

 



 

Em   relação   ao    e-mail ,   selecionou-se   para   análise   o   curso    Design   de   Experiência   do   Utilizador   do  192

serviço   de   micro-aprendizagem    Highbrow    (Figura   34),   e   foram   estudadas   as   primeiras   três   de   um  193

total   de   dez   lições   ( newsletters )   que   abordam,   respectivamente,   os   temas:    O   que   é   a   experiência   de  

utilizador?    Experiência   de   utilizador   online   e   offline   e    Começar   a   compreender   os   utilizadores.  194 195 196

O   objetivo   deste   serviço   é   permitir   ao   utilizador   digerir   em   apenas   5   minutos   micro-aprendizagens,  

que   compõe   um   micro-currículo   de   dez   lições   sobre   determinada   temática.  

Relativamente   às    redes   sociais ,   selecionaram-se   uma    story   e   um    post   sobre   a   construção   das  197 198

Pirâmides   Egípcias    da   rede   social    Instagram    do    Curiosity   (Figura   34),   uma   plataforma   que   diz   ter  199

por   objetivo   despoletar   a   curiosidade   e   inspirar   as   pessoas   a   aprender   através   de   micro-aprendizagens.  

Em   vista   disso,   o    Curiosity    cria,   faz   curadoria,   e   publica   diariamente   diversos   artigos   sobre   diferentes  

temáticas   através   do    website ,    podcasts ,    bots ,    aplicação   móvel    ( Android    ou    iOS )   e    redes   sociais.  200

No   que   concerne   às    aplicações   móveis ,   foram   selecionadas   as   aplicações   de   aprendizagem   de   línguas  

Duolingo   e    Drops   (Figura   34).   Os   critérios   de   seleção   assentam   no   facto   de,   até   à   data,   a   primeira  201 202

ter   sido   quatro   vezes   premiada,   e   a   segunda,    Drops ,   ter   recebido   o   prémio    Melhor   App   de   2018    do  203

Google   Play .   Ambas   as   aplicações   têm   como   público-alvo   utilizadores   maiores   de   três   anos.  204

Duolingo    foi   fundada   em   2011,   está   disponível   para    Web    e    dispositivos   móveis    ( iOS,    Android,  205 206

Windows   Phone ),   e   compreende   também   uma   plataforma   direcionada   para   o   ensino   formal:  207

Duolingo   for   schools.    O   seu   manifesto   assenta   em   três   princípios:   ensino   personalizado,   tornar   a  208

aprendizagem   lúdica   e   universalmente   acessível,   permitindo   aos   utilizadores   nativos   da   língua  209

portuguesa   aprender   Inglês,   Espanhol,   Francês,   Alemão,   Italiano   e   Esperanto.    Drops ,   fundada   em  

2015,   objetiva   facilitar   e   agilizar   a   aprendizagem   de   mais   do   que   30   idiomas,   independentemente   da  

192   https://gohighbrow.com/portfolio/the-fundamentals-of-user-experience/    (consultado   em   18   de   junho   de   2019)  
193   https://gohighbrow.com/    (consultado   em   23   de   dezembro   de   2018)  
194   https://gohighbrow.com/what-is-user-experience/    (consultado   em   2   de   junho   de   2019)  
195   https://gohighbrow.com/online-and-offline-user-experience/    (consultado   em   2   de   junho   de   2019)  
196   https://gohighbrow.com/starting-to-understand-users/    (consultado   em   2   de   junho   de   2019)  
197   https://www.instagram.com/stories/highlights/17936291023238712/    (consultado   em   2   de   junho   de   2019)  
198   https://www.instagram.com/p/BrVLCQdhu4V/    (consultado   em   2   de   junho   de   2019)  
199   https://www.instagram.com/curiositydotcom/    (Consultado   em   18   de   junho   de   2019)  
200   Website :     https://curiosity.com/ ;    Podcasts:    https://curiositydaily.com/ ;    Bots :    https://curiosity.com/bots/ ;   Aplicação   Móvel  
Android:    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.curiosity.dailycuriosity ;   Aplicação   Móvel   iOS:  
https://apps.apple.com/app/apple-store/id1000848816 ;   Facebook:    www.facebook.com/curiositydotcom/ ;    Twitter:  
twitter.com/curiositydotcom/ ;   Instagram:     www.instagram.com/curiositydotcom/ ;    Pinterest:  
www.pinterest.co.uk/curiositydotcom/    (Consultados   a   21   de   junho   de   2019)  
201   https://www.duolingo.com/    (Consultado   em   29   de   julho   de   2019)  
202   https://languagedrops.com/    (Consultado   em   29   de   julho   de   2019)  
203  “iPhone   App   of   the   Year”   (2013),   “Google’s   Best   of   the   Best”   (2013),   “TechCrunch’s   Best   Education   Startup”   (2014)   e  
“Google’s   Best   of   the   Best”   (2014).   Disponível   em:    www.duolingo.com/press    (consultado   em   21   de   junho   de   2019)  
204   https://languagedrops.com/about    (consultado   em   29   de   julho   de   2019)  
205   iOS:    abreviação   de   iPhone   OS   é   um   sistema   operacional   móvel   da   Apple   Inc.  
206   Android:    sistema   operacional   baseado   em   Linux   que   opera   em    smartphones ,    netbooks    e    tablets .  
207   Windows   Phone:    sistema   operacional   desenvolvido   pela   Microsoft   para    smartphones .  
208   https://schools.duolingo.com/   
209   https://www.duolingo.com/info    (consultado   em   29   de   julho   de   2019)  
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nacionalidade   do   utilizador,   ao   combinar   jogos   de   palavras   com   associações   mnemónicas   na   sua  210 211

aplicação   móvel   ( iOS    e    Android ).  

No   que   diz   respeito   ao    chatbot ,   selecionou-se   o    bot    suportado   por   inteligência   artificial,   da   plataforma  

Messenger    de    Anne   Frank   House   (Figura   34),   desenvolvido   pela    StartupDelta   Special   Envoy   e  212 213

inaugurado   a   21   de   Março   de   2017,   no   Dia   Internacional   de   Luta   pela   Eliminação   da   Discriminação  

Racial.   O    bot    instrui,   em   inglês,   a   história   de   Anne   Frank   e   informa   sobre   visitas   ao   museu,   estando  214

disponível   24   horas   por   dia,   instantaneamente   a   utilizadores   globais.   

Relativamente   ao    vídeo ,   selecionou-se   a   Lição   1   ( Os   seus   objetivos   online )   do   Módulo   2   ( Primeiros  215

passos   para   alcançar   o   sucesso   online )   do    Curso   de   Marketing   Digital   da   Google   (Figura   34),   da  216

plataforma    Google   Atelier   Digital .   Trata-se   de   um   curso   de   40   horas,   que   se   encontra   dividido   em  217

26   módulos,   apresenta   a   dificuldade   de   principiante,   é   gratuito   e   certificado   pela   IAB   Europe.   Os  218 219

critérios   de   seleção   deste   vídeo   assentam   no   facto   deste   apresentar   diferentes   tipologias   de   imagem:  

infográfico,    talk-head,   testemunhos   de   especialistas,   e   ter   a   curta-duração   de   4   minutos.   220

  

210   https://languagedrops.com/about    (consultado   em   29   de   julho   de   2019)  
211   Associações   Mnemónicas:    conjunto   de   técnicas   (esquemas,   gráficos,   símbolos,   palavras   ou   frases)   que   auxiliam   o  
processo   de   memorização   e   promovem   rápida   associação   com   o   conhecimento   prévio   do   utilizador.  
212   https://www.facebook.com/annefrankhouse/    (consultado   em   21   de   junho   de   2019)  
213   https://www.startupdelta.org/    (consultado   em   11   de   janeiro   de   2019)   
214   https://www.annefrank.org/en/about-us/news-and-press/news/2017/3/21/anne-frank-house-launches-bot-messenge r/  
(consultado   em   21   de   junho   de   2019)  
215   https://youtu.be/OOQPFV1y6T0    (Consultado   em   18   de   junho   de   2019)  
216   https://learndigital.withgoogle.com/atelierdigitalportugal/course/digital-marketing     (Consultado   em   18   de   junho   de   2019)  
217   Atelier   Digital:    lançada   em   2015,   tem   recebido   inúmeros   reconhecimentos,   é   composta   por   duas   modalidades   de  
formação:   presencial   e   online,   e   se   o   aluno   obtiver   resultado   positivo   no   exame   final,   é-lhe   concedido   um   certificado.  
218   https://learndigital.withgoogle.com/atelierdigitalportugal/course/digital-marketing    (consultado   em   21   de   junho   de   2019)  
219  IAB   (Interactive   Advertising   Bureau):    https://www.iabeurope.eu/   
220  Profissional   a   explicar   a   lição.  
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4.3.   Caracterização   dos   participantes  

Na     Figura   35,   apresenta-se,   em   forma   de   gráfico,   o   perfil   etário   dos   15   participantes   e,   na     Tabela   1,   a  

inter-relação   entre   a   faixa   etária   dos   3   entrevistados   por   cada   meio   de   comunicação   analisado.  

 
Figura   35:    Perfil   etário   dos   entrevistados  

 

Tabela   1:    Inter-relação   entre   Perfil   Etário   dos   15   Entrevistados   e   Meio   de   Comunicação  
(A-Anos,   E-Entrevistado)  

Grupo   Etário  E-mail  Redes   Sociais  Aplicações   Móveis  Chatbot  Vídeo  

18-24   A  0   E  1   E  0   E  1   E  2   E  

25-30   A  2   E  1   E  0   E  0   E  0   E  

31-39   A  1   E  1   E  3   E  1   E  1   E  

40-49   A  0   E  0   E  0   E  1   E  0   E  

 

No   momento   de   realização   do   estudo,   os   entrevistados   encontravam-se   a   desempenhar   diferentes  

funções   tais   como   webdesign,   design   de   experiência   de   utilizador,   design   de   interfaces,   design   de  

newsletters,   e-mail   marketing,   produção   de   vídeo,   consultadoria,   definição   de   diálogos   para   chatbots   e  

produção   de   conteúdo   para   redes   sociais.   

Na   figura   36   apresenta-se   o   conhecimento   dos   3   entrevistados   por   cada   meio   de   comunicação   sobre   a  

utilização   destes   para   fins   educacionais.   Assim,   observam-se   respostas   positivas   sobre   o   conhecimento  

da   utilização   dos   meios   de   comunicação    aplicações   móveis    e    vídeo ,   2   respostas   positivas   e   1   negativa  

da   utilização   das    redes   sociais    e,   por   fim,   constatam-se   respostas   negativas   sobre   o   conhecimento   da  
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utilização   de    newsletters    e    chatbots    para   propósitos   educacionais.   Por   sua   vez,   estes   últimos,    chatbots  

e    newsletters ,   podem   constituir,   por   isso,   oportunidades   de   inovação   na   micro-aprendizagem.  

 

Figura   36:    Conhecimento   da   utilização   dos   meios   de   comunicação   para   fins   educacionais  

 

4.4.   Instrumentos   e   Procedimentos  
O   instrumento   principal   para   a   realização   deste   estudo   é   a   entrevista   semi-estruturada,   construída   de  

forma   modular   para   cada   um   dos   cinco   meios   de   comunicação   estudados.   O   guião   de   entrevista,   que  

pode   ser   consultado   no   Anexo   7,   é   constituído   por   três   fases:   1)   questões   qualitativas   abertas   e  

fechadas   e   quantitativas;   2)   momento   de   ideação;   e   3)   avaliação   de   peritos.   De   seguida,   numa   quarta  

fase,   realizou-se   uma   análise   de   conteúdo   por   inferência   (Figura   37).  

 
Figura   37:    Instrumento   e   Fases   dos   Procedimentos  

FASE   1  

Dado   que   se   objetiva   conhecer   ferramentas   tecnológicas   e   princípios   do   Design   de   Comunicação   para  

micro-aprendizagem   que   visem   a   objetividade,   redução   da   carga   cognitiva   extrínseca,   significação   do  

conteúdo   (através   da   forma   visual   e   da   arte   da   escrita),   auxiliando   na   transformação   da   informação   em  
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conhecimento,   promovendo   a   aprendizagem   significativa   e   melhorando   a   interação   homem-máquina,  

as   questões   qualitativas   abertas   incidiram   sobre   as   seguintes   categorias:  

1. Arquitetura   de   Informação   (Processo   de   Organização   de   Informação;   Perguntas   a   que   o   Copy  

de   um   Vídeo   deve   responder   –   apenas   no   caso   do   vídeo);   

2. Interface   e   Interação   (Plataformas,   Formatos,   Vantagens,   Desvantagens);  

3. Experiência   de   Utilizador   (Tom   e   Voz   da   Mensagem,   Estratégias   p/   Experiência   Positiva   e,  

Infográficos   –   apenas   no   caso   do   vídeo).  

As   questões   quantitativas   (escalas   de    likert )   incidiram   na   influência   do   conteúdo   textual   e   imagético  

nas   ações   dos   utilizadores   para   cada   meio   de   comunicação   –   1)   Arquitetura   de   Informação.  

As   questões   qualitativas   fechadas   incorrem   nas   respostas   de   escolha   binária   (sim   ou   não)   sobre   o   uso  

de   cada   meio   de   comunicação   analisado   para   fins   educacionais,   visando   observar   o   conhecimento   dos  

participantes   e,   quiçá,   identificar   oportunidades   de   inovação   nas   tecnologias   de   micro-aprendizagem.   

FASE   2  

O   momento   de   ideação   caracteriza-se   por   um   momento   de   duração   inferior   a   10   minutos,   em   que   é  

pedido   ao   entrevistado   que   responda   a   um   enunciado   (ver   Quadro   7).   O   caso   das   redes   sociais   difere  

dos   restantes   na   medida   em   que   é   previamente   facultado   ao   entrevistado   um   conteúdo   sobre   as  

Pirâmides   Egípcias,   cópia   do   artigo    We   May   finally   Know   How   the   Pyramids   Were   Built ,   sendo-lhe  221

pedido   que,   após   a   sua   leitura,   responda   ao   enunciado   correspondente.  

FASE   3  

O   momento   da   avaliação   de   peritos   caracteriza-se   por   ter   uma   duração   inferior   a   10   minutos,   durante   o  

qual   se   pediu   aos   entrevistados   para   tecer   um   comentário   crítico   sobre   o   respectivo   objeto   de   estudo  

analisado,   tendo   por   base   o    copy,   conteúdo   imagético,   organização,   segmentação,   hierarquização,  

media,   tom   de   voz   e   outros   aspetos   considerados   relevantes.    Posteriormente,   selecionaram-se   os  

principais    frames    e   articularam-se   os   mesmos   com   o   texto   descritivo   dos   resultados   observados.  

FASE   4  

Por   fim,   no   capítulo   6,    Discussão   dos   Resultados,    realizou-se   uma   análise   de   conteúdo   por   inferência,  

isto   é,   depreendeu-se   dos   resultados   das   Fases   1,   2   e   3   alguns   princípios   de   Design   de   Comunicação,  

enunciados   na    Parte   1:   Revisão   de   Literatura .    

221   https://curiosity.com/topics/we-may-finally-know-how-the-pyramids-were-built-curiosity/    (consultado   em   22   de   junho   de  
2019)  
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Quadro   7:    Enunciado   do   momento   de   ideação   para   os   diferentes   objetos   de   estudo  

Meio   de   comunicação   Enunciado   das   perguntas   colocadas   no   momento   de   ideação  

E-mail/Newsletter  Imagine   que   lhe   é   pedido   para   desenvolver   uma   newsletter   educativa   sobre   UX  

Design.   Abordando   as   seguintes   questões:   O   que   é   a   Experiência   de   Utilizador?  

Experiência   online   e   offline.   A   importância   de   compreender   os   utilizadores.   Por  

favor,   aborde   questões   de   organização,   segmentação,   hierarquização,   media,   tom  

de   voz   e   outros   aspetos   que   considere   relevantes.  

Redes   Sociais  Como   construiria   o   post/story   educativo   sobre   esse   conteúdo?   Em   que   Redes  

Sociais   partilharia   o   post   e   porquê?   Que   conteúdo   textual/copy   e   visual/imagético  

incluiria?   Por   favor,   aborde   questões   de   organização,   segmentação,  

hierarquização,   media,   tom   de   voz   e   outros   aspetos   que   considere   relevantes.  

Aplicação   Móvel  Imagine   que   lhe   é   pedido   para   desenvolver   uma   unidade   de   introdução   à  

aprendizagem   de   inglês   sobre:   Pronomes   Pessoais,   verbo   To   Be,   Sim   e   Não,  

Cumprimentos   Básicos,   Saudações   (Desculpe,   Obrigado,   Olá,   Tudo   Bem?)   para  

uma   aplicação   móvel.   Como   construiria   essa   unidade   de   aprendizagem?   Por   favor,  

aborde   questões   de   organização,   segmentação,   hierarquização,   media,   tom   de   voz  

e   outros   aspetos   que   considere   relevantes.  

Chatbot  Imagine   que   lhe   é   pedido   para   desenvolver   um   bot   sobre   a   história   de   Anne   Frank  

(1929-1945):   uma   jovem   vítima   do   holocausto   nazi,   que   relatou   a   sua   experiência  

durante   a   ocupação   alemã   nos   Países   Baixos,   aquando   a   Segunda   Guerra  

Mundial,   na   obra   Diário   de   Anne   Frank.   Como   construiria   o   diálogo   do   bot?   Por  

favor,   aborde   questões   de   organização,   segmentação,   hierarquização,   media,   tom  

de   voz   e   outros   aspetos   que   considere   relevantes.  

Vídeo  Imagine   que   lhe   é   pedido   para   desenvolver   um   vídeo   sobre   as   vantagens   de   um  

negócio   online,   abordando   as   temáticas:   objetivos   online,   primeiros   passos   para  

alcançar   o   sucesso   online,   e   alguns   princípios   de   marketing.   Qual   seria   o   tom   de  

voz   ideal   do   copy   (amigável,   comerciante,   persuasivo,...)?   E   a   que   perguntas  

procuraria   responder?   Que   conteúdo   imagético   utilizaria   para   lhes   dar   resposta  

(imagem,   infografia,   outro,   qual)?   Como   apresentaria   esse   conteúdo?   Alguém   a  

explicar,   um   infográfico,   só   forma   escrita,...?   Como   hierarquizaria   a   informação?  

Qual   seria   a   duração   ideal   do   vídeo?   Porquê?  
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5.   Apresentação   dos   Resultados  
Nas   secções   seguintes   apresentam-se   os   resultados   das   entrevistas   por   cada   meio   de   comunicação,  

tendo   em   consideração   as   categorias   referidas   nas   fases   1,   2   e   3   na   secção   4.4.  

5.1.   E-mail   /   Newsletter  
FASE   1.1   –   Arquitetura   de   Informação  

Relativamente   ao    Processo   de   Organização   de   Informação ,   E1   refere   colocar   “above   the   fold   (...)   a  

mensagem   que   quer   verdadeiramente   comunicar,   (...)   depois   toda   a   outra   informação”,   “...mas   não   (...)  

saturar”   e   “no   final   (...)   referenciar   as   redes   sociais”.   E2   declara   que,   aquando   o   pedido   de   uma  

newsletter,   “...um   copy   (...)   é   enviado”,   existindo   “um   logótipo   (...)   presente   no   início   para   identificar  

(...)   o   sender   da   newsletter”,   seguidamente   “existe   sempre   um   banner   inicial   que   é   (...)   constituído   por  

imagem   e   texto   e   um   CTA   (Call   To   Action)"   e   “embaixo,   vem   a   informação   complementar   (...)”,  

“podem   ser   ícones,   podem   ser   listas,   (...)   pode   ser   texto   corrido,   mas   (...)   vem   a   suportar   (...)   [o]   que  

está   acima”;   “podem   ou   não   existir   (...)   as   redes   sociais   no   fim,   para   o   utilizador   ser  

reencaminhado...”,   “...existe   sempre   um   header   e   um   footer   com   o    unsubscribe ,   o   destinatário   etc,   por  

causa   do   GDPR”.   Por   sua   vez,   E3   exprime   "perceber   a   identidade   visual   da   empresa”,   “...depois  

procurar   exemplos”,   ...ou   “tentar   adaptar   (...)   a   informação   (...)   a   estruturas   já   desenvolvidas   (...)”   –  

frameworks.    Sobre   a    influência   do   conteúdo   textual   e   imagético   nas   ações   dos   utilizadores ,     E1  222

afirma   que   o   conteúdo   textual   é   muito   importante   (5)   e   o   imagético   é   medianamente   importante   (3),  

referindo   que   “enquanto   utilizador   (...),   é   o   subject   ou   sender   (...)   que   vai   decidir   se   [ele]   abre   a  

newsletter   ou   não”;   “depois   na   newsletter,   pode-se   ter   uma   imagem   (...)   cativante   mas   se   não   tiver  

[CTA,   conteúdo]   escrito   (...)   as   pessoas   não   vão   compreender…”.   E2   declara   que   ambas   as   tipologias  

de   conteúdo   influenciam   muito   (5),   esclarecendo   que   “um   bom   subject”   determina   que   “as   pessoas  

abram   a   newsletter”   pelo   que   deve   despertar   “a   atenção”;   ainda,   “o   posicionamento   dos   objetos,   (...)  

do   botão,   as   cores   (...),   tudo   interfere”   no   comportamento   do   utilizador.   E3   corrobora   E2,  

considerando   muito   importante   (5)   as   duas   tipologias   de   conteúdo,   explicando   que   "o   texto   (...)   vai  

transmitir   a   informação   e   captar   a   atenção   do   público-alvo"   e   a   imagem   reforçará   a   “identidade   visual”  

da   empresa/sender   (ver   Figura   38).  

222   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   11:   Conhecimento   de   Arquitetura   de   Informação   Meio   de   Comunicação:   E-mail/   Newsletter  
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Figura   38:    Influência   do   conteúdo   Textual    vs.    Imagético   nas   ações   dos   utilizadores   de   e-mail  

 

FASE   1.2   –   Interface   e   Interação  

Em   relação   às    plataformas,    E1   sugere   Mailchimp,   A7,   MJML,   sendo   que   E2   afirma   “enviar  223 224 225

e-mails   pela   caixa   de   e-mail   normal”   e   E3   recomenda   E-Goi   e   Mailchimp.   226

Em   referência   aos    formatos ,   E1   identifica   “Imagens   (...)   estáticas   (JPEG,   PNG),   GIFs,   texto   (...),  

HTML”,   "JavaScript   (...)   é   tricky   (...)   porque   pode   (...)   tomar   ações   sem   o   utilizador   dar   autorização”,  

E2   refere   vídeo   (...)   e   GIFs   animados   “mas   não   funciona   em   (...)   Outlooks   e   (...)   iOSs”;   “...é   difícil  

inserir   os   formulários   porque   não   é   compatível   com   todos   os   clientes   de   e-mail”,   e   E3   menciona  

imagem,   vídeo   e   texto.  

No   que   concerne   às    vantagens,    E1   refere   comunicar   “sites   de   conteúdos”,   E2   menciona   “informar   de  

(...)   evento,   (...)   promoção,   etc.”,   e   E3   indica   “passar   a   informação”   sobre   determinado   conteúdo.   

Como    desvantagens,    E1   identifica   “fazer   (...)   fraude/phishing”,   E2   refere   “informação   (...)   falsa”   que  

induza   “o   utilizador   em   erro”,   “envio   for   massivo”   –   “newsletter   spammer”,   e   E3   refere   a   dificuldade  

de   compatibilidade   entre   clientes   de   e-mail.   227

 

FASE   1.3   –   Experiência   de   Utilizador  

Sobre   o    Tom   e   Voz   da   Mensagem ,   E1   refere   que   deve   ser   coerente   com   “a   comunicação   que   a   marca  

faz”   podendo,   ocasionalmente,   ser   “mais   extravagante   se   for   um   (...)   produto   novo   ou   (...)   promoção”.  

E2   afirma   que   está   “sempre   (...)   pendente   do    sender ”,   “quanto   mais   informal   for   uma   marca,   mais  

223   https://mailchimp.com/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
224   http://a7emailing.com/en/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
225   https://mjml.io/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
226   https://www.e-goi.com/pt/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
227   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   12:   Conhecimento   de   Interface   e   Interação   do   Meio   de   Comunicação:   E-mail/   Newsletter  
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informal   vai   ser   o   tom   e   (...)   todo   o   imagético   que   vai   ser   utilizado   na   newsletter”.   E3   diz   que   muitas  

vezes   tenta   “adaptar   o   copy”   que   tem   a   uma   “estrutura   existente”.   

Relativamente   às    Estratégias   para   uma   Experiência   de   Utilizador   Positiva ,   E1   declara   “Above   the  

Fold”,   isto   é,   “nunca   fazer   o   utilizador   fazer    scroll    na   newsletter   para   encontrar   o   que   se   quer  

realmente   comunicar”.   Relativamente   ao   copy   usado,   E2   expõe   que   “em   vez   de   dizer    Saiba   mais  

deve-se   utilizar   “uma   linguagem   direta    Quero   saber   mais ”,   sendo   que   “a   orientação   da   imagem”  

também   “acaba   por   influenciar   o   comportamento   do   utilizador...",   E3   apregoa    mobile-first ,   ou   seja,   “a  

maioria   das   pessoas   (...)   vê   as   newsletters   no   telemóvel”,   pelo   que   “não   podemos   pensar   só   em   (...)  

desktop…”   Além   disso,   E3   aponta   a   dificuldade   de   adaptar   um   tipo   de   fonte   aos   diferentes   browsers  

[clientes   de   e-mail],   acrescentando   que   a   cor   depende   do   público-alvo,   aconselhando   ainda   “escolher   a  

cor   que   transmit[a]   o   significado   que   queremos”.   228

 

FASE   2   –   Momento   de   Ideação  

E1   afirma   que   utilizaria   Illustrator,   Photoshop   e   HTML   na   construção   da   newsletter,   sendo   que  229 230

primeiramente   “contextualiza[ria]   (…)   com   uma   imagem   e   um   copy…”,   depois   utilizaria   aquele  

“layout   normal   em   Z”,   colocando   uma   imagem   ao   lado   da   explicação.   Defende   que   é   melhor   “animar  

uma   imagem”,   sugerindo   “uma   carita   indignada   a   mexer   num   telemóvel   ou   num   portátil”   em   estilo  

“flat”,   e   uma   tipografia   “mais   informal”e   não   serifada.   E2   inicia   com   “600px   de   largura   como   é  

normal”,   colocando   “no   topo   (...)   o   logótipo   da   (...)   instituição”.   Argumenta   que   “tudo   o   que   é  

animado,   tem   melhor   taxa   (...)   de    engagement    com   o   utilizador”.   No   entanto,   “o   primeiro   frame   do  

GIF”   conterá   obrigatoriamente   “a   informação   (...)   mais   relevante   naquela   animação”   porque   este   será  

apresentado   “aos   clientes   de   e-mail   que   não   suportam   GIF”.   E2   aconselha   “destacar   o   conteúdo”,  

diferenciando   as   temáticas   através   de   “uma   cor   diferente   de   background”,   por   forma   a   não   “aborrecer  

o   utilizador”.   Utilizaria   tipografias   do   “Google   Web   Fonts”   (e.g.   “Roboto”   ou   “Montserrat”)   e   “de  231

sistema”   (e.g.   “Arial”);   e   cores   básicas   “cinzas,   pretos,   azuis”   considerando   o   público.   Sobre   o   layout,  

E2   defende   não   colocar   a   “informação   toda   seguida   de   um   lado”,   “porque   equilibra   o   olho”,   podendo  

utilizar   “listagem”   em   alguns   tópicos,   alternando   com   a   imagem   e   animação   e   no   final   colocaria   um  

CTA   para   o   utilizador   “ saber   mais ”,   terminando   com   redes   sociais   de   partilha.   E3   diz   “desenhar   só  

uma   [newsletter]”   para   não   “cansar   os   utilizadores”.   Colocaria   “uma   imagem   no    header    com   texto”  

capaz   de   captar   a   atenção   e   permitir   ao   utilizador   perceber   rapidamente   a   temática,   e   assim   ir  

experimentando   iterativamente.   E3   utilizaria   as   tipografias   Helvetica,   Arial   e   uma   fotografia,   tendo   em  

mente   um   público-alvo   abrangente   “dos   20   e   poucos   até   aos   60   e   tal”.  

228  Consultar   Anexo   8   –   Quadro   13:   Conhecimento   de   Experiência   de   Utilizador   do   Meio   de   Comunicação:E-mail/Newsletter  
229   https://www.adobe.com/pt/products/illustrator.html    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
230   https://www.adobe.com/pt/products/photoshop.html    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
231   https://fonts.google.com/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
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FASE   3   –   Avaliação   de   Peritos  

                       
            Figura   39:    Newsletter   1:    What   is   User   Experience        Figura   40:    Newsletter   2:    Online   and   Offline   User   Experience  

 

 
Figura   41:    Newsletter   3:    Starting   to   Understand   Users   
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Sobre   a    Newsletter   1    (Figura   39),   E1   comenta   que   é   “muito   extenso   este   conteúdo”.   Não   considera   a  

imagem   “muito   representativa”   associando   experiência   de   utilizador   a   “digital”,   preferindo   a  

aprendizagem   por   vídeo.   E2   afirma   que   “como   utilizador   não   lia   e   como   designer   escolhia   uma   forma  

diferente”   de   apresentar   a   informação.   Significaria   o   conteúdo   com   “algum   tipo   de   destaque   no   texto  

(...)   a   nível   de    Font   Size ,   (...)    Color ”,   “apontamentos   (...)   que   chamem   à   atenção”   porque   um   e-mail  

“lê-se   um   bocadinho   na   diagonal”.   Refere   ainda,   como   aspetos   positivos,   conseguir   identificar   a   marca  

pelo   “logótipo”,   a   imagem   do   banner   inicial   ser   “representativa”   de   “User   Experience”   e   ser   muito   útil  

o   “Recommended   Book”   e   o   “CTA”   de   partilha   com   “algum   conhecido”.   Para   E3,   a   imagem   da  

newsletter   1   é   representativa   mas   tem   dúvidas   se   o   “enquadramento”   é   o   melhor.   Além   disso,  

considera   negativo   ser   muito   texto   corrido,   “muita   informação”   apesar   de   ter   “alinhamento”.  232

Relativamente   à    Newsletter   2    (Figura   40),   E1   considera   que   “as   imagens   (...)   não   são   bem  

escolhidas.”   E2   refere   que   “pelo   menos,   já   tem   (...)   umas   quebras   ao   meio”.   No   entanto,   não   se   sente  

motivado   a   aprender,   referindo   ter   curiosidade   em   ver   “a   taxa   de   abertura   destes   e-mails”.   E3   aprecia   a  

imagem,   considerando-a   “mais   apelativa”,   contudo   a   newsletter   “tem   muito   texto”,   “é   muito   longa”,  

“devia   ter   uma   imagem   a   tentar   criar   algum   tipo   de   separação   entre   informação   para   percebermos   o  

que   é   que   trata   cada   coisa”,   e   a   “fonte   é   pequenina”,   referindo   que   uma   pessoa   com   mais   dificuldades  

“vai   perder   (...)   o   entusiasmo”.   233

Acerca   da    Newsletter   3    (Figura   41),   E1   afirma   que   “esta   imagem   não   me   diz   nada   (...)   não   [é]   direto”.  

E2   considera   “a   micro-aprendizagem:   estar   a   aprender   em   e-mail   é   maçudo”,   aconselhando   conteúdo  

em   vídeo   para   este   objeto   de   estudo,   argumentando   que   “o   utilizador   de   e-mail   é    on   the   go ”,   vai   ao  

“e-mail   pessoal   e   está   em   movimento”,   pelo   que   faz   “uma   leitura   rápida”.   O   conteúdo   atual   da  

newsletter   é   “daqueles   conteúdos   que   o   utilizador   (...)   faz   uma    flag    (...)   e   depois   (...),   se   tiver   tempo,  

vai   lá   ver.”   E2   sugere   uma   “campanha   de   e-mail   (...)   que   levasse   o   utilizador   para   os   vídeos”,   “porque  

o   vídeo,   o   utilizador   consome   muito   melhor”.   “[E]stá   na   sua   viagem”,   “mete   os   fones,   está   a   ouvir   a  

micro-aprendizagem.   Sem   perceber,   os   cinco   minutos   passaram   e   interiorizou   muito   mais   do   que   ver  

sete   ou   oito   parágrafos   corridos   de   texto”.   Não   obstante,   se   forem   “menos   textuais   (...)   e   mais  

representativos”,   “infográficos”,   “a   mensagem   que   está   a   passar   é   mais   trabalhada,   é   mais   visual,   o  

utilizador   tem   mais   tendência   a   responder   de   forma   positiva   àquilo   que   vê”   e/ou   “ouve   do   que   àquilo  

que   lê”.   No   entanto,   “fazer   A/B   testing   seria   perfeito   para   ver”   se   conseguia   “fazer   engagement   aos  

utilizadores.”   E3   refere   que   “esta   newsletter   já   está   mais   curta”.   Ao   fazer   scroll,   “o   facto   de   estar   a  

bold   despertou-me   logo   a   atenção   (...)   e   acabei   por   ler   um   bocadinho”,   “mas   pronto,   elas   no   geral   são  

extremamente   semelhantes.”   234

232   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   14:   Avaliação   de   Peritos   à   Newsletter   1:    What   is   User   Experience  
233   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   15:   Avaliação   de   Peritos   à   Newsletter   2:    Online   and   Offline   User   Experience  
234   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   16:   Avaliação   de   Peritos   à   Newsletter   3:    Starting   to   Understand   Users  
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5.2.   Redes   Sociais  

FASE   1.1   –   Arquitetura   de   Informação  

Relativamente   ao    Processo   de   Organização   de   Informação,    E4   refere   “agregar   várias   páginas  

relevantes   a   um   tema”,   “analisar   os   posts   (...)   e   fazer   curadoria   de   conteúdo”   nas   redes   sociais  

Facebook,   Pinterest,   Instagram,   mas   também   no   Google   ou   no   Bing   Imagens.   E5   afirma   que   “pegar  

num   assunto   e   dizer   que   ele   tem   várias   ramificações,   pode   dar   bastante   jeito   depois   para   comunicar”.  

E6   indica   “perceber   o   objetivo   (...)   do   cliente”,   “conhecer   o   target”,   “perceber   (...)   o   produto   ou  

serviço”,   sendo   que   para   tal   “pesquiso   ou   falo   diretamente   com   o   cliente”.   235

Sobre   a    influência   do   conteúdo   textual   e   imagético   nas   ações   dos   utilizadores ,     E4   afirma   que   “a  

relação   entre   os   dois   é   o   ideal”   atribuindo,   por   isso,   bastante   importância   ao   conteúdo   visual   (4)   e  

máxima   ao   conteúdo   textual   (5),   fundamentando   esta   opção   com   o   argumento   “o   copy   informativo  

ajuda   a   convencer   as   pessoas   a   tomarem   uma   ação”.   E5   declara   que   “existem   vários   momentos”,   “o  

copy   na   imagem   influencia   muito   mais   a   ação   do   que,   do   que   a   descrição;   normalmente,   primeiro   lê-se  

o   que   está   na   imagem   e   depois   (...)   o   que   está   na   descrição   (...),   isto   por   graus   de   (...)   importância”   –  

Copy   (3)   e   Visual   (5).   E6   crê   “que   a   imagem   e   o   texto   funcionam   como   um   só   (...),   tem   que   haver  

sempre   os   dois,   portanto   (...),   é   fifty-fifty”   –   Copy   (3)   e   Visual   (3)   –   ver   figura   42.  

 

Figura   42:    Influência   do   conteúdo   Textual    vs.    Imagético   nas   ações   dos   utilizadores   de   redes   sociais  
 

FASE   1.2   –   Interface   e   Interação  

Em   relação   às    plataformas,    E4   aponta   Facebook,   Pinterest,   Twitter,   Linkedin.   E5   nomeia   o   Reddit,  236

Instagram,   Facebook   e   Linkedin.   E6   salienta   Facebook,   Instagram,   Linkedin,   “talvez   o   Twitter  237 238

não”   (...)   por   ser   mais   “um   jornal”.   “Pinterest   é   mais   o    Do   It   Yourself ”.   239

235   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   17:   Conhecimento   de   Arquitetura   de   Informação   do   Meio   de   Comunicação:   Redes   Sociais  
236   https://www.reddit.com/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
237   https://www.instagram.com/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
238   https://twitter.com/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
239   https://www.pinterest.pt/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
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Quanto   aos    formatos,    E4   expõe   que   “todas   estão   preparadas   para   texto,   imagem,   GIF   e   vídeos”,   sendo  

que   o   Snapchat   até   suporta   ‘filtros’   e   ‘realidade   aumentada’.   E6   menciona   que   o   Facebook   e   o  240

Linkedin   suportam   “qualquer   um”,   “o   Instagram   (...)   é   muito   visual”   e   no   “Twitter,   privilegia-se  241

mais   o   texto.”   

Relativamente   às    vantagens,    E4   refere   “reunir   um   grupo   de   pessoas   (...)   com   o   mesmo   interesse”   e  

“encontrar   o   conteúdo   certo   e   dá-lo   às   pessoas   certas.”   E5   defende   que   “ajudam   a   segmentar   aquilo  

que   se   quer   realmente   saber,   conhecer”   e   E6   afirma   que   se   “consegue   chegar   a   mais   pessoas   de   forma  

segmentada.”   E5   identifica   como    desvantagens    o   “gap   de   comunicação”   que   pode   existir   se   a   marca  

não   tem   “um   público-alvo   definido”   e   E6   indica   “muita   informação”   e   “fake   news”.    242

FASE   1.3   –   Experiência   de   Utilizador  

No   que   concerne   ao    Tom   e   Voz   da   Mensagem,    E4   identifica   3   fatores:   1)   tom   definido   pela   marca,   2)  

a   forma   como   o   público   gosta   mais   de   ser   tratado,   e   3)   a   plataforma   das   Redes   Sociais.   “[N]o  

Instagram,   o   público   principal   está   entre   os   18   e   os   24   –   eventualmente,   até   os   34;   o   Facebook,  

sabemos   que   estão   a   partir   dos   25   ou   dos   35   até   aos   mais   de   65   anos”.   E5   afirma   que   “depende   da  

definição   do   público-alvo”.   “[D]efine-se   o   que   (...)   vai   ser   a   voz   da   marca,   consoante   os   valores   dela,   e  

depois   o   tom   adapta-se   consoante   os   meios”,   acrescentando   que   “a   mesma   voz   tem   que   ser   basilar   e  

depois   o   resto   vai-se   adaptando”:   “no   Instagram   (...)   utilizo   uma   comunicação   mais   lifestyle”,   “no  

Linkedin   mais   formal”.   E6   declara   que   “nas   redes   sociais”   a   comunicação   não   é   “one-to-one”   como  

no   “e-mail”   mas   “é   de   um   para   as   massas”,   sendo   necessário   um   “estudo   dos   followers”   da   marca,   e  

criam-se   personas   para   “depois   ajustar   o   tipo   de   posts”   a   criar.   

Sobre    Estratégias   para   uma   Experiência   do   Utilizador   Positiva ,   E4   aponta   dois   aspetos:   o   “timing  

tem   que   ser   ideal”   e   a   possibilidade   de   sensibilizar   o   utilizador   por   “dois   lados:   (...)   positivo   ou   (...)  

negativa”,   isto   é,   no   primeiro   caso   uma   “mensagem   positiva   ou   uma   piada”   e,   no   segundo   caso,   por  

exemplo,   uma   imagem   e/ou   texto   referindo   que   um   “cãozinho   foi   maltratado”.   E5   menciona   “perceber  

benefícios   da   utilização   de   um   produto   ou   serviço,   necessidades   do   potencial   cliente   e   depois   (...)   fazer  

match”,   complementando:   na   imagem   deve-se   “utilizar   uma   linguagem   mais   direta”.   E6   menciona  

“jogar   com   emoções”,   ou   seja,   “se   conseguir   fazer   um   match   (...)   entre   emoções,   (...)   é   muito   mais  

fácil   de   conseguir   uma   ação   por   parte   (...)   do   utilizador”.  243

FASE   2   –   Momento   de   Ideação  

E4   menciona   que   “fazia   stories”   idealizando   a   “National   Geographic”   como   cliente,   “colocava   uma  

imagem   fictícia   das   Pirâmides,   com   um   alien   por   cima”,   e   a   frase   “construída   por   aliens”   para   captar  

240   https://www.snapchat.com/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
241   https://www.linkedin.com/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
242   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   18:   Conhecimento   de   Interface   e   Interação   do   Meio   de   Comunicação:   Redes   Sociais  
243   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   19:   Conhecimento   de   Experiência   de   Utilizador   do   Meio   de   Comunicação:   Redes   Sociais  
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“atenção”   e   “interesse”.   Seguidamente,   “punha   outra   igual,   mas   com   (...)   escravos”   e   depois   colocava  

uma   breve   explicação   como   intermédio,   passando   para   “conteúdos   curtos”   onde   indicaria   factos:  

“altura”,   a   data   de   edificação,   explicaria   o   modo   como   as   pedras   foram   transportadas.   Refere   que  

procuraria   primeiro   apresentar   a   “teoria”,   e   só   depois   a   “animação:   como   foram   colocadas”,  

terminando   com   “uma   imagem   (...)   ou   vídeo   real,   atual”   e,   ainda,   outros   eventuais   dados   factuais.   Em  

2019,   E4   utilizaria   o   Instagram   argumentando   que   o   “alcance   médio   e   interação   é   muito   superior   à   das  

outras   redes   sociais”.   Sobre   iconografia   e   tipografia,   E4   utilizaria   os   disponibilizados   pela   “rede  

social,   ou   então   faria   alguma   coisa   de   raíz”,   dependendo   da   marca   –   “National   Geographic   punha   tudo  

construído   de   raíz”.   

E5   declara   que   a   “rede   social   em   que   publicaria”   seria   o   Instagram,   julgando-a   “um   bom   meio   para  

desmistificarmos   coisas”;   faria   um   “post   (...)   informativo,   de   passagem   de   conhecimento”,   utilizando  

“uma   imagem   com   texto,   fundo   com   uma   cor   sólida   (...),   ambiente   escuro,   (...)   um   laranja   que  

transmite   a   ideia   das   pirâmides”   e   até   “ter   uma   pirâmide   no   fundo”.   Escrevia   na   imagem   “um    Sabia  

que    mais   pequeno   e   o   facto   mais   relevante   a   Bold   e   bem   perceptível”,   num   máximo   de   “7-10  

palavras”,   com   um   “tipo   de   letra   que   passe   (...)   a   ideia   de   antigo   (...),   serifado,   talvez”.   Na   descrição,  

E5   “dizia   o   porquê   do   facto”,   “Olha,   há   quatro   mil   anos,   diziam   que   (...)   foram   os   aliens   que  

construíram   as   pirâmides;   hoje   em   dia   sabe-se   que   não   é   bem   assim…”   –   “o   porquê”   e   “como   é   que  

aquilo   aconteceu”.   E6   sugere   “fazer   algo   como   faz   o   Observador”,   videos   de   “15,   20   segundos”,  

porque   o   “vídeo   (...)   tem   autoplay”   e   se   o   utilizador   fizer   “scroll   down   (...)   pararia   para   ver   o   vídeo”  

porque   tem   “quatro   curiosidades   que   não   sabe   sobre   pirâmides”.   Para   construir   este   objeto   de  

micro-aprendizagem   utilizaria   as   ferramentas   Movie   Maker   ou   Premiere ,   disponibilizando-o  244 245

depois   no   Facebook   pois   crê   ter   “muito   mais   interesse   (...)   porque   as   pessoas   acabam   por   partilhar  

naqueles   grupos”.   Acredita   que   o   público-alvo   “serão   os   fanáticos   por   pirâmides   e   pela   cultura  

egípcia”,   “pessoas   numa   faixa   etária   (...)   mais   avançada,   a   partir   dos   (...)   50”,   ou   interessados   em  

“enriquecer   a   (...)   cultura   geral”.   Na   descrição.   colocaria   “umas   pitadinhas   de   humor”   –   “é   daqueles  

que   acredita   que   as   pirâmides   foram   construídas   por   ETs?”   seguindo-se   de   um   “Desengane-se”   e   o  

aparecimento   do   teaser:   “quatro   factos   que   não   sabia   sobre   Pirâmides”   e,   ainda,   por   baixo   “saiba   mais  

em   detalhe   aqui”.   

E6   sugere   uma   imagética   “impactante”   e   “realista”,   com   “as   curiosidades   (...)   em   cima   da   imagem”,  

utilizando   cor   de   fundo   para   destacar   as   curiosidades   escritas   com   uma   tipografia   “simples”,   e   sem  

serifa,   Montserrat.   Sugere   a   disposição   da   informação   num   quadrado   “porque   centra   (...)   mais”   e   vê   a  

pergunta   da   descrição   como   um   “desafio”   que   se   está   “a   dirigir   à   pessoa”,   despoletando   nesta,  

independentemente   do   meio   de   comunicação,   o   sentimento   de   “obrigação   de   responder” .   

244   https://www.microsoft.com/pt-pt/p/easy-movie-maker/9nblggh626qk    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
245   https://www.adobe.com/pt/products/premiere.html    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
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FASE   3   –   Avaliação   de   Peritos  

                

             Figura   43:    Post    Pirâmides   Egípcias   (Curiosity)       Figura   44:    Story    Pirâmides   Egípcias   (Curiosity)  

Sobre   o    Post    (Figura   43),   E4   indica   três   níveis   de   visualização:   imagem,   título   e   copy:   1)   “a   imagem   é  

a   primeira   coisa   que   as   pessoas   vêem   nas   redes   sociais”;   2)   “depois   da   imagem,   lêem   o   título   (...)   e,  

neste   caso,   o   título   está   dentro   da   imagem”;   3)   “depois   o   copy   (...)   tinha   que   acrescentar   valor   à  

informação   que   eu   já   obtive   (...)   para   realmente   me   convencer   (...),   neste   caso,   ainda   a   fazer   várias  

interações:   ir   ao   perfil,   procurar   o   link,   clicar   no   link,   esperar   que   o   site   abra”,   acrescentando   que   o  

copy   devia   ser   “mais   esclarecedor”,   dando   “mais   informações   para   convencer   a   tomar   ações”.   E5  

declara   que   “é   difícil   passar   numa   frase   (...)   toda   a   informação”,   mas   o   post   apresenta   “um   dos   pontos  

que   pode   (...)   despertar   interesse”,   reprovando   “o   ponto   final   (...);   se   eles   querem   linkar   (...)   para   o  

artigo   (...),   nunca   se   deve   pôr   um   ponto   final   (...)   para   dar   continuidade”.   E6   alega:   “é   a   curiosidade”,  

“mas   o   que   é   que   foi   descoberto   há   4   mil   anos   atrás”,   “This   could   make   things   a   whole   lot   clearer”   (...)  

mas   “se   quiser   saber,   tem   de   clicar”;   censura   o   posicionamento   do   logótipo,   sugerindo   colocar  

“embaixo”,   como   “assinatura”,   no   canto   inferior   direito   “porque   o   olho   (...)   lê   (...)   na   diagonal”.   As  

cores   agradam   a   E6,   acrescentando   que   “o   texto   sobressai”   mas   “a   imagem   (...)   atrás   não   parece   (...)  

real”;   “parece   fogo”.   246

246   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   20:   Avaliação   de   Peritos   ao   Post   sobre   as   Pirâmides   Egípcias  
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Relativamente   à    Story    (Figura   44),   E4   declara   que   “temos   que   sair   fora   da   rede   social   para   consumir  

este   conteúdo”.   “[N]o   caso   da   minha   story,   era   para   ser   consumido   na   rede   social,   com   muito   menos  

informações,   mas   consumo   rápido”.   Afirma   que   para   a   “página   ter   mais   relevância   e   chegar   a   mais  

gente”   é   essencial   associar   “um   post”   a   “uma   story”.   Para   E5,   o   “nós   finalmente   descobrimos   como   é  

que   as   Pirâmides   se   construíram”   cria   interesse,   contudo   tem   “tanta   informação”:   o   “ Swipe   Up ”,   o  

“Read   more”   e   os   “GIFs”   criam   “muito   ruído   visual”,   considerando   que   o   “monumento   egípcio   (...)  

está   pouco   conseguido”,   e   sugerindo   “criar   uma   alusão   a   coisas   egípcias”,   e   elogiando   “o   contraste”   e  

o   “tipo   de   letra”.   E6   refere   que   “basicamente,   diz   a   mesma   coisa   que   diz   o   post”,   e   que   “a   distribuição  

dos   elementos   não   está   muito   famosa”   acrescentando   que   “para   perceber   alguma   coisa”   sobre   as  

Pirâmides   Egípcias   “teria   que   clicar   (...)   no   Swipe   Up.”  247

  

247   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   21:   Avaliação   de   Peritos   à    Story    sobre   as   Pirâmides   Egípcias  
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5.3.   Aplicações   Móveis  
FASE   1.1   –   Arquitetura   de   Informação  

Relativamente   ao    Processo   de   Organização   de   Informação,    E7   refere   que   “o   enunciado   tem   que  

estar   bem   definido   (...),   o   que   (...)   precisamos   que   (...)   determinada   secção   (...),   página   da   app,  

comunique   eficazmente   para   o   utilizador”,   “toda   a   comunicação   e   estruturação”   (e.g.   interface,  

experiência,   aspeto   visual,   copy),   “seja   ele   de   ajuda   contextual,   seja   ele   de   informação   apenas,   é  

pensado   nesse   sentido”;   “fazemos   (...)   várias   opções”   com   o   objetivo   de   “conseguir   passar   uma  

mensagem   sem   grandes   interferências,   da   forma   mais   funcional   possível,   mais   direta”,   “com   menos  

conteúdo   possível”.   E8   menciona   o   processo   do   Design   Thinking   que   “começa   com   entender   a  

necessidade   (...)   do   cliente   e   o   projeto   como   um   todo”,   depois   “idealiza-se   uma   solução   com   base   (...)  

no   que   foi   entendido,   cria-se   protótipos   e   faz-se   testes   de   usabilidade”,   “antes   de   partir   para   os   testes  

finais   e   desenvolvimento”   e   “isso   é   cíclico”.   Acrescenta   que   quando   algo   “já   está   em   funcionamento,  

tem   também   a   questão   da   análise”   “com   ferramentas   de   Analytics   e   comportamento   de   utilizador”  

(e.g.   Hotjar   e   Google   Analytics).   E9   declara   que   é   relevante   1)   “conhecer   a   pessoa   para   quem   vamos  

fazer   a   aplicação,   quem   vão   ser   os   utilizadores?”;   2)   fazer   um   “levantamento   de   necessidades,   tarefas  

e   conteúdo”   –   “o   que   é   que   essa   aplicação   tem   de   ter   e   tem   de   fazer   com   a   informação   que   tem?”;   3)  

“prototipar   a   representação   de   interface   dessa   mesma   informação   (...)   e   fazemos   já   aqui   testes   de  

hierarquias”   –   “o   que   é   que   é   mais   importante?   O   que   é   menos   importante?”;   4)   “fazer   protótipos   de  

fidelidade   mais   elevada,   testá-los   e   iterá-los   com   os   utilizadores”;   5)   “Implementar   e   voltar   a   testar".   248

Sobre   a    influência   do   conteúdo   textual   e   imagético   nas   ações   dos   utilizadores ,     E7   afirma   que   tanto  

o   conteúdo   textual   como   o   imagético   é   influencia   muito   (5).   E8   classifica   ambos   como   bastante  

importante   (4),   acrescentando   considerar   “que   eles   se   complementam,   um   depende   do   outro”.   E9  

atribui   pouca   importância   (2)   ao   conteúdo   textual,   mencionando   que,   na   interface,   “as   pessoas   (...)   só  

leem   o   que   lhes   interessa”;   “muitas   vezes   até   os   (...)   avisos,   com   erros,   (...)   carregam    ok    e   não   lêem”;  

já   o   conteúdo   imagético   influencia   bastante   (4)   devido   a   não   implicar   “esforço   de   leitura”   –   “a   leitura  

é   (...)   mais   rápida”   (Figura   45).  

248   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   22:   Conhecimento   de   Arquitetura   de   Informação   Meio   de   Comunicação:   Aplicações   Móveis  
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Figura   45:    Influência   do   conteúdo   Textual    vs.    Imagético   nas   ações   dos   utilizadores   de   aplicações   móveis  

 

FASE   1.2   –   Interface   e   Interação   

Relativamente   às    plataformas,    E7   indica   Adobe   Suite,   Photoshop,   Sketch   e   Adobe   XD   que  249 250 251

permite   “partilhar   todos   os   layouts   com   (...)   a   parte   de   IT”.   E8   menciona   Xcode   (produtos   Apple),  252

Cordova   (“ferramentas   que   permitem   criar   apps   que   são   compilados”)   e   React.   E9   refere   React,  253 254

Swift,   ObjectiveC,   Xcode   (da   Apple),   “Android   penso   que   seja   JavaScript   (...).”   e   Unity  255 256 257

(“partes   de   jogos”).  

Quanto   aos    formatos,    E7   menciona   todos   salientando   “preocupações   de   consumo”   (e.g.   “pacote   de  

dados   do   utilizador”   e   “tempo   de   espera”)   sendo   “importante   utilizar   formatos   de   compressão   que  

tornem   o   vídeo   menos   pesado   possível,   contudo   sem   prejudicar   a   qualidade”;   no   caso   das   imagens,  

exatamente   a   mesma   coisa”.   E8   indica   webP   e   SVG,   sendo   o   primeiro   menos   “pesado   quanto   o  258

GIF”,   com   “tanta   qualidade   quanto   o   PNG”,   “mas   não   é   aceite   em   todas   as   plataformas”.   Já   o   segundo  

“tem   um   suporte   mais   amplo   e   alta   qualidade   independente   da   densidade   de   pixels   do   ecrã”.   E9   expõe  

que   todos   são   suportados,   excepto   “qualquer   tipo   de   media   (...)   tátil”   (e.g.   Braille)   e   “interfaces   (...)  

que   possam   ser   “saboreadas   ou   cheiradas”.   259

249   https://www.adobe.com/pt/creativecloud.html    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
250   https://www.sketch.com/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
251   https://www.adobe.com/pt/products/xd.html    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
252   https://developer.apple.com/xcode/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
253   https://developer.apple.com/xcode/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
254   https://reactjs.org/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
255   https://developer.apple.com/swift/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
256   https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Cocoa/Conceptual/ProgrammingWithObjectiveC    (consultado  
em   9   de   setembro   de   2019)  
257   https://unity.com/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
258   https://developers.google.com/speed/webp/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
259   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   23:   Conhecimento   de   Interface   e   Interação   do   Meio   de   Comunicação:   Aplicações   Móveis  
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No   que   concerne   às    vantagens ,   E7   aponta   que   as   pessoas,   nos   “tempos   (...)   mortos   utilizam   (...)   a   sua  

aplicação   móvel”,   sendo   que   “aquelas   aplicações   de   aprendizagem   de   línguas   (...),   disponibilizam  

muita   coisa   offline”   para   utilização   independentemente   de   haver   conexão   à   Internet   ou   não.   E8   refere  

“sistemas   de   notificações   e   lembretes   in   real   time”   e   E9   indica   “situações   em   que   o   acesso   à  

informação   tem   que   ser   imediato”.   

Sobre   as    desvantagens,    E7   identifica   “fragilidades”   na   manutenção,   isto   é,   quando   é   necessário  

alguma   alteração,   faz-se   novo   “build   da   app   e   publicar   nas   lojas”.   Em   “Android   (...)   a   publicação   é  

praticamente   imediata”,   mas   na   “Apple   (...)   tem   sempre   três   ou   quatro   dias   de   aprovação”.   E8  

apresenta   “só   páginas   de   consultas”;   “quando   o   número   de   utilizadores   é   reduzido”   não   justifica   o  

custo-benefício   e   “tarefas   que   exigem   grande   processamento   (...)   de   dados,   requerem   muito   dos  

dispositivos”.   E9   expõe   que   trabalho   de   desenvolvimento   de   longa   duração   prefere   usar   outro   tipo   de  

suporte,   como   um   computador   pessoal.   

FASE   1.3   –   Experiência   de   Utilizador  
Em   relação   ao    Tom   e   Voz   da   Mensagem ,   E7   declara   que   “o   feedback   é   ouro   para   a   evolução   de  

qualquer   projeto”   permitindo   “perceber   efetivamente   quem   é   o   target”   sendo   este   crucial   no  

desenvolvimento   do   “copy”.   E8   afirma   que   depende   “do   público-alvo   e   da   empresa”   –   “cada   empresa  

tem   o   seu   tom   de   voz”   com   o   qual   “cada   público-alvo   se   sente   mais   confortável”.   E9   considera   que   é  

preciso   “medir   duas   coisas:   primeiro   a   pessoa,   o   público-alvo,   e   depois   também   os   objetivos   dos  

stakeholders”,   acrescentando   que   se   trabalhar   com   “uma   identidade   mais   séria,   (...)   sóbria”   que   queira  

direcionar-se   para   um   público-alvo   mais   jovem,   vai   ter   que   modificar   a   comunicação.  

Sobre   as    Estratégias   para   uma   Experiência   de   Utilizador   Positiva,    E7   refere   depender   do  

público-alvo   e   de   “colocarmo-nos   no   lugar   do   utilizador”   e   perceber   “o   que   motiva”   a   interação.  

“Diversão”,”engagement”,   “social   media”,   “sabedoria”,   etc.,   “não   só   à   interação   naquele   momento”  

mas   “a   várias   interações   no   futuro”,   potenciando   “visitantes   de   retorno”.   Acrescenta   ainda   que   em  

qualquer   elemento   digital   de   comunicação   “tem   que   se   guiar   as   pessoas   de   alguma   forma”,   contudo  

“uma   user   experience   que   tem   que   ser   explicada   é   uma   má   user   experience”.   E8   anuncia   o   processo   de  

Design   Thinking:   “a   criação   de   personas   para   conseguir   identificar   quem   é   o   público-alvo,   o   que   ele  

gosta,   e   em   cima   disso,   pensar   em   estratégias   para   estar   mais   próximo.”   E9   expõe   “em   primeiro   lugar,  

(...)   respeitar   as   intenções   do   utilizador,   perceber   porque   é   que   (...)   está   a   utilizar   aquele   produto   e  

tentar   fazer   com   que   a   experiência   de   utilização   seja   o   mais   direta,   simples,   (...)   não   intrusiva…”;  

“assegurando   que   a   organização   da   informação   está   bem   pensada,   bem   estruturada,   que   seja   clara   e  

simples   (...)   tentar   não   criar   experiências   que   sejam   muito   diferentes   do   que   a   pessoa   esteja   à   espera”.  
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Acrescenta   ainda   que   há   “estratégias   (...)   da   gamificação   (...)   para   envolver   um   bocadinho   mais   as  

pessoas   na   experiência,   mas   isso   depende   de   caso   para   caso.”  260

 

FASE   2   –   Momento   de   Ideação  

E7   expõe   que   “o   primeiro   passo   seria   a   definição   dos   requisitos”:   “para   quem   é   a   aplicação”,   “qual   é   o  

principal   objetivo”,   afirmando   que   “quanto   maior   definição”   na   fase   inicial,   mais   “se   consegue   balizar  

a   metodologia   projetual,   para   não   perder   tempo   com   coisas   (...)   acessórias”.   Depois   faz-se   “muita  

pesquisa   (...):   primeiro,   do   mercado”,   isto   é,   “identificar   as   gaps,   as   lacunas   que   existem”   de   modo   a  

identificar   o   “carácter   diferenciador”   do   produto.   Neste   contexto,   inicia-se   o   “processo   de   ideação”,  

desde   brainstormings   à   realização   de   “estudos   cromáticos”   e   definição   do   “mood   gráfico”,   assim  

como   os   primeiros   esboços,   frisando   ser   importante   “ser-se   muito   ágil”   no   início,   de   modo   a   “limar  

todas   as   arestas   que   possam   estar   a   desviar   do   caminho   correto”.   “Depois   de   termos   essa   (...)   parte  

conceptual   e   gráfica,   o   mood,   o   tone   of   voice,   etc.,   (...)   passamos   para   a   fase   da   prototipagem   (...)”,  

“primeiro   wireframing   ou   logo   os   mockups”,   identificando   como   vantagens   do   wireframing   a  

“rapidez”,   “interagir”   rapidamente   com   o   “stakeholder   do   projeto”   e   mantém   este   “focado”,   isto   é,  

“mockups   hi-fi”   podem   induzir   à   “avaliação   da   parte   gráfica”   e   não   é   o   que   se   pretende   “naquela   fase  

específica”.   Na   fase   de   wireframing,   pretende-se   avaliar   “user   experience”,   acrescentando   que   se   entra  

num   “ciclo   de   ideação,   prototipagem,   teste,   avaliação,   ideação,   prototipagem”.   Sobre   a   organização   da  

informação,   E7   refere   “começava   a   categorizar   as   coisas   (...)   por   graus   de   dificuldade   e   pela   lógica   da  

aprendizagem”   sendo   que   “tem   que   haver   aqui   uma   story   no   meio   disto   tudo”   sempre   construída   “com  

o   apoio   (...)   de   profissionais   qualificados”;   “podiamos   organizar   também   em   termos   de   experiência,  

(...)   quase   gamification”   –   “De   que   forma   é   que   conseguimos   criar   aquele   engagement   com   esse  

utilizador   para   que   ele   tenha   sempre   aquela   necessidade   de   querer   mais   e   mais   e   se   divirta   com   aquilo  

que   está   a   fazer?”.   E7   refere   que   “do   ponto   de   vista   do   desenho   inicial,   daquilo   que   seria   a   arquitetura  

de   informação,   a   experiência   de   utilização”,   “questões   de   detalhe”   (e.g.   tipografia,   cor),   são   o   menos  

importante,   dado   que   a   nível   de   experiência,   pretende   criar   uma   “relação   emotiva   e   cognitiva   com   o  

utilizador”.   E7   declara   ainda   que   em   cada   utilização,   o   utilizador   “tem   que   ter   a   sensação   que  

aprendeu   algo,   que   não   ficou   a   meio”.   “[S]e   ele   começa   a   fazer   uma   coisa   que   tem   trinta   passos,   e   ele  

só   tem   5   minutos,   ele   vai   deixar   aquilo   a   meio,   vai-se   desmotivar”,   pelo   que   temos   de   “garantir   que  

partimos   as   lições   em   histórias   muito   pequenas   para   que   ele   consiga   consumir   rápido”.   Depois,   “na  

próxima   interação   dele”,   pode-se   “fazer   uma   validação   daquilo   que   ele   aprendeu   antes,   e   ensinar-lhe   já  

o   módulo   a   seguir”,   sendo   que   “num   minuto,   ele   tem   que   aprender   coisas”.   E8   baseia-se   nas   “cinco  

fases   principais”   do   Design   Thinking:   “Quem   são   os   concorrentes?”   “Proposta   de   valor”,   “Qual   é   o  

grande   benefício   que   essa   plataforma   vai   trazer?”,   “Para   quem   ela   vai   trazer   esse   benefício?   E   como?  

260   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   24:   Conhecimento   de   Experiência   de   Utilizador   Meio   de   Comunicação:   Aplicações   Móveis  
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Esses   três   pontos   seria   na   parte   de   entender   o   problema”.   “O   para   quem,   para   entender   quem   é   o  

público-alvo   e   saber   como   vai   ser   a   seguir   a   questão   do   design   gráfico,   o   tom   de   voz,   a   forma   como  

vai-se   comunicar”.   E8   imaginou   “algo   mais   lúdico,   com   personagens,   brincadeiras”,   “para   pessoas  

mais   seniores”,   pelo   que   “a   usabilidade   precisa   ser   levado   em   consideração   porque   grande   parte   tem  

problemas   de   visão   e   precisa   de   letras   maiores   e   precisamos   de   interfaces   mais   simples,   porque   eles  

são   menos   familiarizados   com   a   área   digital”.   Assim,   “Esse   tipo   de   pensamento   no   design,   como   vai  

ficar   o   resultado,   está   muito   ligado   a   essas   três   perguntas:   o   que   é   que   se   quer   oferecer?   Para   quem?   E  

como?”.   “Depois   de   entender   o   problema,   começaria   a   idealizar   a   solução.”   E8   normalmente   faz  

“gráficos   de   user   flow   para   conseguir   saber   (...)   como   o   utilizador   vai   conseguir   completar   os  

objetivos   dele   na   plataforma”   começando   “a   fazer   alguns   wireframes   de   estruturas”.   “A   primeira   coisa  

que   o   utilizador   vai   ver”   é   “o   ecrã   de   login”,   podendo   fazer   login   ou   criar   conta.   “Após   fazer   o   login,  

ele   pode   ter   acesso   à   lista   de   aulas   ou   de   tópicos   que   ele   poderia   aprender   hoje.”   “E   ao   escolher   um  

desses   tópicos,   ele   iria   para   as   perguntas   ou   para   os   conteúdos   de   reforço   desses   tópicos.”   E8  

considera   que   “o   método   mais   lúdico   com   ilustrações,   com   animações   e   vídeos,   independente   da  

idade,   é   um   método   muito   útil   para   reforçar   o   aprendizado   e   para   que   a   memória   da   pessoa   guarde  

aquele   conteúdo   associado   à   ilustração   e   à   animação”,   referindo   ser   algo   que   “colocaria   em   cada   uma  

das   questões   ou   dos   tópicos”,   alegando   que   “o   visual   dessa   ilustração   e   dessa   animação,   acho   que  

depende   muito   do   público”.   “[P]ara   crianças,   vai   ser   algo   muito   mais   amigável,   mais   infantil”.  

“[T]alvez,   se   for   para   um   público-alvo   mais   business,   pode   ser   algo   um   pouco   mais   minimalista”.  

“Um   dos   filtros   poderiam   ser,   no   registro,   a   variação   de   idades,   onde   definiria,   por   exemplo,   três  

versões   da   estrutura   visual   da   app,   para   cada   um   desses   três   públicos”.   “[S]e   forem   crianças   pequenas,  

pode   ser   o   conteúdo   mais   simples,   com   formas   geométricas   e   cores   mais   lúdicas”.   “[S]e   for   um  

público   mais   jovem   ou   adulto,   o   conteúdo   um   pouco   mais   denso   com   informações   mais   profundas,  

mas   sem   perder   esse   lado   lúdico”.   Por   fim,   E8   refere   que   “depois   dessa   idealização,   desses  

wireframes,   é   que   se   começaria   a   pensar   um   pouco   mais   no   design   gráfico”.   “[D]epois   de   pensar   na  

estrutura,   criaria   protótipos   mais   próximos   do   resultado   final   e   fazer   testes   com   os   utilizadores   (...)   tais  

como   card   sorting   e   testes   A/B,   de   organização   com   os   utilizadores   para   construir   esses   mockups,  

tendo   o   utilizador   como   centro.”   E9   primeiramente   pergunta   “qual   é   que   seria   o   público-alvo?”,  

referindo   que   para   um   público   com   mais   de   3   anos   faria   com   que   a   “comunicação   seja   muito   simples,  

com   pouca   informação   no   ecrã   de   cada   vez”,   identificando   o   problema:   com   “mais   de   três   anos,   não  

sabem   ler   nem   escrever”.   “[P]or   isso,   vamos   ter   que   ter   uma   representação   muito   iconográfica”,   sendo  

crucial   “falar   com   (...)   pessoas   especializadas   na   aprendizagem   de   línguas   e   perceber   qual   é   a   melhor  

metodologia”   –   “é   a   imersão   constante   (...)   em   que   a   pessoa   só   interage   e   só   está   a   ouvir   naquela  

língua”.   “[S]e   fosse   um   público   mais   velho   (...)   que   aquela   língua   já   está   muito   enraizada   (...)   se  

calhar,   (...)   quer   traduzir   alguma   coisa   e   ir   memorizando”   logo   “   temos   que   confrontar   a   (...)   língua  
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nativa   com   a   língua   que   se   está   a   aprender”.   Contudo,   E9   refere   que   “dos   3   aos   100   (...)   é   muito  

extenso,   não   dá,   estamos   a   falar   de   conceitos   completamente   diferentes   e   identificar:   sabem   ler?”,  

“não   sabem   ler,   escrever?”,   “isso   vai   ter   que   ser,   sobretudo,   iconográfico,   com   imagens”,   “imagens   e  

som”,   “se   sabe   ler   e   escrever,   já   podemos   associar   palavras   em   português   como   a   sua   tradução   em  

inglês”.   “Depois,   é   uma   questão   de   definir,   organizar   a   informação,   de   perceber   o   que   é   qual   é   o  

primeiro   ecrã?   Qual   é   que   é   a   primeira   coisa   que   se   vai   ver?   É   o   registo?   É   entra   na   aplicação?”;   “Se  

levar   para   um   ecrã   (...)   de   login,   qual   é   que   é   a   primeira,   a   primeira   janela   e   o   que   é   que   aparece  

primeiro?”   “O   que   é   que   é   mais   importante?   O   que   precisa   de   um   nível   de   hierarquia   1,   nível   de  

hierarquia   2,   nível   de   hierarquia   3?”;   “Qual   é   a   navegação   disto?   Porque   depois   isto   deverá   levar   para  

um   conjunto   de   opções:   se   é   uma   componente   de   jogo,   se   não   tem?   Como   é   que   nós   navegamos   entre  

elas?   Como   é   que   levam   para   aqui?   Como   é   que   elas   navegam   entre   elas?   Definir,   no   fundo,   a  

estrutura   organizacional   da   aplicação.   Depois,   pegando   nos   elementos   e   dispô-los.”   Seguidamente,  

“testamos   em   primeiro   lugar   (...)   até   com   papel”,   “é   gerir   expectativas”:   “se   mostrar   um   wireframe,   e  

sobretudo   pessoas   que   não   estão   habituadas   neste   processo,   vêem   coisas   digitais   e   pensam   que   já   é  

assim   que   vai   ficar”   mas   “se   chegar   lá   com   um   conjunto   de   papeizinhos,   recortados,   com   umas  

caixinhas   desenhadas,   as   pessoas   vêem   assim:   é   um   esboço”.   “Depois,   claro,   enquanto   estamos   na  

parte   de   conceptualização,   estamos   a   recolher   referências,   já   a   fazer   estudos   de   cores,   fazer   estudos   de  

diferentes   tipos   de   letra”.   Relativamente   ao   tom   de   voz   da   aplicação,   E9   refere   “o   mínimo   de  

informação   possível,   o   mais   direto   possível,   tentar   até   mostrar,    show   don’t   tell ,   mostrar   e   não   dizer”,  

sendo   crucial   perceber   “as   intenções”   e   “expectativas   da   pessoa   que   vai   utilizar   a   aplicação”.   “Porque  

se   estivermos   a   falar:   quatro,   cinco,   seis   anos   –   ilustrativa;   porque   é   mais   fácil   perceber   com   formas  

simples   que   associamos,   são   mais   generalistas   no   sentido   em   que   uma   carinha,   um   círculo   com   dois  

olhos   e   uma   boca   representa   todas   as   pessoas   e   se   eu   estiver   aqui   a   desenhar   um   cabelinho   ou   bigode   e  

tal,   já   não   representa   tanta   gente.”   “Se   estivermos   a   falar   com   outro   público,   se   calhar,   eu   diria   que   aí  

até   pode   fazer   sentido   com   vídeo,   com   pessoas   mesmo   a   falar   aquela   língua,   com   sotaques   diferentes,  

porque   pressupõe-se   que   a   pessoa   já   (...)   exija   um   nível   de   detalhe   (...),   de   sofisticação   diferente.”  

Sobre   o   tempo   de   aprendizagem,   E9   declara   que   se   existir   “componente   do   jogo”,   “interativa”   “eu  

acho   que   conseguimos,   apontar   para   que   uma   sessão   de   jogo   vá   até   aos   10   minutos”,   se   houver   “um  

feedback   constante”.   “[S]e   não   tiver   o   componente   do   jogo,   eu   diria   que   dois   minutos,   três   minutos,  

mais   do   isso   é   muito”,   pois   afirma   que   tanto   “o   nível   de   atenção”   dos   adultos   como   o   das   crianças   é  

semelhante   hoje   em   dia.  
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FASE   3   –   Avaliação   de   Peritos  

Sobre   o    Duolingo ,   E7   menciona   a   escolha   do   tempo   de   dedicação   na   fase   inicial   (Figura   46),  

acrescentando   que   esta   aplicação   “é   muito   baseada   em   infografia,   em   imagens   (...)   o   que   ajuda   a  

aprendizagem”;   consegue   “equilíbrio   entre   a   bonecada”   e   algo   “transversal   a   outras   faixas   etárias”,  

numa   “interface   simples”,   “experiência   de   utilização   muito   básica,   botões   muito   grandes,   uma  

interação   muito   fácil”,   identificando-se   uma   “sequência”   lógica   de   “perguntas”   (Figura   47).   

 

    Figura   46:    Definição   de   Meta   Diária   (Duolingo) Figura   47:    Pergunta   com   resposta   errada   (Duolingo)  

Destaca   ainda   a   constante   “ajuda   contextual   e   motivacional”   (Figura   48),   que   ajuda   a   diminuir   a   taxa  

de   desistência   de   utilizadores,   a   voz   não   “tão   robotizada”   como   do   Google   e   a   infografia   “6  261

seguidos”   que   indica   que   está   a   “conseguir   ter   bons   resultados”   (Figura   49),   respeitando   sempre   “os  

princípios   de   user   experience”,   ou   seja,   o   utilizador   sabe:   “como   é   que   foi   parar   ali,   onde   é   que   está,   o  

que   é   que   tem   que   fazer   ali   e   para   onde   pode   ir”.  

261   Churn   rate    é   a   taxa   de   cancelamento   de   clientes.  
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         Figura   48:    Mensagem   Motivacional   (Duolingo)     Figura   49:    Sexta   pergunta   correta   do   módulo   (Duolingo)  

E7   refere   que   ao   errar,   além   da   informação   a   vermelho   (Figura   47),   “podia   ter   um   som   também”  

(“contudo   o   som   poderia   ser   cansativo   demais”),   elogiando   os   pontos   “experience   (XP)”,   sendo   um  

“prémio   por   ter   conseguido   a   lição”.   O   “facto   de   conseguir   perceber   quais   são   os   milestones   (...)   até  

chegar   a   um   grande   nível   de   inglês,   pode   ser   motivante”,   sendo   que   os   “símbolos”   são   quase  

“medalhas”   (Figura   50),   culminando   com   a   afirmação   de   que   “é   gamification   trazida   para   a  

aprendizagem”.   E8   indica   que   é   “lúdico”,   mantém   os   “utilizadores   engajados”,   considerando   que  262

“essa   interface   agrada   tanto   a   crianças   quanto   os   mais   velhos”,   acrescentando   que   “o   uso   da   cor  

vermelha   para   o   errado”   (Figura   47)   “e   o   verde   para   o   certo”   (Figura   49)   “dão   muito   essa   sensação   (...)  

para   utilizadores   ocidentais”,   considerando   que   as   mensagens   motivacionais   (Figura   48)   ajudam   “a  

estimular   o   utilizador   de   uma   forma   mais   lúdica”.   

Sobre   a   árvore   de   aprendizagem   (Figura   50),   segundo   E8   “dá   uma   sensação   (...)   de   ganho   de   medalhas  

para   cada   um   dos   tópicos”,   sugerindo   como   soluções   alternativas   a   “ideia   de   percurso”,   “um   caminho  

a   seguir   para   aprender”.   E9   observa   que   o   pictograma   de   “reportar   um   erro”,   “uma   flag”   (Figura   47   e  

48)   “não   tem   uma   label”,   e   normalmente   associamos   “bandeirinha”   a   “bookmark”   e   não   “a   um   erro”,  

“por   isso   não   é   claro”.   Na   Figura   51,   critica   ainda   a   “tradução   automática”,   referindo   que   “ I   am   a   girl  

262   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   25:   Avaliação   de   Peritos   ao   Duolingo   (E7)  
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não   é    ficaria   girl ,    ficaria   menina,    por   isso   não   sei   a   utilidade   disto,   porque   era   melhor   controlar   esta  

experiência   e   não   permitir   este   desdobramento   de   sentidos,   do   que   induzir   a   pessoa   em   erro”.   

  
          Figura   50:    Árvore   de   Aprendizagem   (Duolingo)             Figura   51:    Tradução   Automática   (Duolingo)  
 

De   igual   modo,   na   Figura   52,   observa   um   “conjunto   de   comentários   apagados”,   referindo   que   “para  

crianças   (...)   pode   ser   um   problema   (...)   comentários   menos   próprios”.   Enquanto   adulto,   as   mensagens  

motivacionais   “irritam”   E9   (Figura   48),   mas   refere   que   para   crianças   pode   ser   “um   reforço   positivo”.  

Na   Figura   53,   E9   critica   o   copy    Toque   nos   pares ,   referindo   que   “não   associaria   isto   a   pares”,   e   ainda  

quando   se   ouve    I   am   a   boy ,   refere   que   “tem   mais   voz   de   homem”,   sugerindo   que   “poderia   ser  

interessante,   terem   atores   de   vozes   diferentes,   meninos,   meninas,   para   isso   ajudar   também”.   Quando,  

ao   chegar   ao   final   do   exercício,   E9   repara   que   está   “a   perder   pontos”,   ao   notar   que   a   “barrinha   andou  

para   trás”,   refere   que   “são   fases   de   um   processo,   acho   que   se   calhar   aquela   barra   deveria   estar   dividida  

de   alguma   forma”.   Sobre   a   árvore   de   aprendizagem   (Figura   50),   E9   considera   que   “a   leitura   não   é  

nada   clara”   nomeadamente   “o   que   estes   pictogramas   todos   querem   dizer”,   sendo   que   as   medalhas   não  

o   “chateia   muito   porque   à   medida   que   vamos   fazendo   coisas,   eles   vão   crescendo,   vão   mudando   e  

temos   feedback”.  263

 

263    Consultar   Anexo   8   –   Quadro   26:   Avaliação   de   Peritos   ao   Duolingo   (E8   e   E9)  
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   Figura   52:    Secção   de   Comentários   (Duolingo)              Figura   53:    Exercício   de   emparelhar   (Duolingo)  

 

 
            Figura   54:    Árvore   de   Aprendizagem   (Drops)      Figura   55:    Dica   de   utilização   (Drops)  
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Relativamente   a    Drops ,   E7   aprecia   a   iconografia   e   a   interface   (Figura   54),   referindo   que   a   junção   da  

palavra   com   o   pictograma   (Figura   55)   ajuda   “a   criar   memória,   a   absorver   melhor   a   informação”,  

acrescentando   que   está   interessante   “juntarem   a   palavra    pão ,    Bread ”   e   o   “ Breakfast ”   (Figura   56),  

assim   como   o   “pictograma   de   abrir   a   cabeça   e   colocar   dentro   da   cabeça   a   palavra”   (Figura   57).   “Em  

termos   de   experiência   de   utilização”,   está   muito   grande   o    correto   ou   incorreto    (Figura   58),   “está  

interessante”   “aprender   escrever   pelas   sílabas”,   destacando   também   a   “garantia   de   compromisso   do  

utilizador”,   “opt   in”   para   “notificar   o   utilizador”:   “ olha,   não   fizeste   os   teus   5   minutos   hoje ”   (Figura  

59).   Preza   ainda   o   conceito:   “Drops   (...),   gotas   de   conhecimento   a   entrar   dentro   da   cabeça   do  

utilizador”,   acrescentando   que   “a   voz   aqui   já   é   mais   robotizada”,   “aprende-se   primeiro   uma  

mini-unidade,   depois   (...)   é   sempre   a   somar”,   destacando   os   “ hints ”   (Figuras   55   e   56),   “dicas   ao  

utilizador   para   facilitar   esse    on   boarding ”.   Em   comparação   com   o   Duolingo,   E7   refere   que   o  

“abstracionismo”   de   Drops   pode   ajudar   na   aprendizagem,   na   medida   em   que   elimina   “pré   conceitos”.   

 

 
   Figura   56:    Dica   de   utilização   (Drops)    Figura   57:    Aprender   Breakfast   (Drops)  
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                 Figura   58:    Resposta   correta     (Drops)           Figura   59:    Garantia   de   compromisso   do   utilizador   (Drops)  

 

E8   declara   que   “esse   estilo   de   interface,   (...)   iconografia”   (Figuras   60   e   61)   pode   não   ser   claro   “para  

todos   os   utilizadores”   (Figura   63),   apesar   de   “usar   o   mesmo   conceito   de   uma   etapa   após   a   outra,   com  

pequenas   atividades   diferentes   (Figuras   55,   56,   58,   64,   65,   66,   67),   “é   mais   dinâmico   do   que   o  

Duolingo”,   dando   “mais   a   sensação   de   que   é   um   jogo,   do   que   uma   plataforma   de   aprendizado,”  

acrescentando   que   sente   falta   das   características   presentes   no   Duolingo   de   “indicar   visualmente   o   que  

é   um   botão,   (...)   input.”   E9   refere   que   “a   legibilidade   é   muito   pior   do   que   a   legibilidade   do  264

Duolingo”   nomeadamente   as   “transparências”   (Figuras   54   e   63),   acrescentando   que   o   tutorial   inicial  

“retira   a   agência”   ao   utilizador,   isto   é,   o   “ecrã   começou   a   mexer   sozinho”   (Figuras   55   e   56),   sentindo  

que   não   tem   “grande   controlo   na   aplicação”.   

264   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   27:   Avaliação   de   Peritos   ao   Drops   (E7   e   E8)  
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          Figura   60:    Tela   inicial   (Drops)                Figura   61:    Tela   inicial   continuação   (Drops)  

 

 
            Figura   62:    Exercício   escrita   sílabas   (Drops)               Figura   63:    Árvore   de   Aprendizagem   (Drops)  
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E9   expõe   ainda   que   não   percebe   “ drops   para   ocultar ”   ou   “ isto   para   aprender ”   (Figura   57),  

justificando   “tenho   que   escolher   o   que   é   que   é   o   pequeno-almoço,   não   sei”;     “tem   ali   alimentos   nesta  

barrinha   (Figura   64),   também   não   sei”;   “acho   que   é   pouco   clara   (Figura   68)”;   “se   calhar   tenho   que  

arrastar   para   dentro   da   palavra    Breakfast ”;   “ok,   tenho   mas   não   é   um   alvo   claro,   que   eu   consigo   fazê-lo,  

posso   meter   a   colher   lá   para   dentro?”;   “mas   eu   uso   a   colher   para   tomar   pequeno-almoço”   –   “não   estou  

a   perceber   o   feedback”,   “enquanto   que   o   [Duolingo]   faz    pling    e   diz    cheese ,   eu   arrasto   para   aqui,   ele  

abana   um   bocado   a   palavra”,   sugerindo   “alguma    affordance ,   alguma   coisa   que   indique   que   estas  

coisas   arrastam-se   para   cima   das   outras”,   como   na   Figura   62,   que   apresenta   a   descrição   “ coloca   as  

letras   na   ordem   correta ”.   Considera   a   aplicação   “algo   inconstante,   no   sentido,   não   é   claro,   onde   eu  

estou,   como   é   que   eu   volto   ao   menu   principal   (Figura   69).”   Sobre   a   árvore   de   aprendizagem   (Figuras  

54   e   63),   é   “confusa”,   (...)   “muita   cor”,   “precisava   de   (...)   destacar   alguma   informação”,   além   disso  

“uma   pessoa   sénior   a   experimentar   esta   aplicação   (...)”   teria   “sérias   dificuldades   em   conseguir   ler  

estas   legendas,   com   estas   transparências   todas,   então   estes   bonequinhos,   é   para   esquecer”   (Figuras   54  

e   63).  265

 

 
         Figura   64:    Exercício   seleção   Mushroom     (Drops)        Figura   65:    Exercício   Knife     (Drops)  

265   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   28:   Avaliação   de   Peritos   ao   Drops   (E9)  
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   Figura   66:    Exercício   Breakfast   (Drops)    Figura   67:    Exercício   Mushroom   (Drops)  

 

 
   Figura   68:    Lista   de   alimentos   (Drops)        Figura   69:    Menu   de   pausa   (Drops)  
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5.4.   Chatbot  

FASE   1.1   –   Arquitetura   de   Informação  

Relativamente   ao    Processo   de   Organização   de   Informação ,   E10   refere   começar   por   “perceber   (...)  

informações   (...)   e   o   objetivo   do   cliente   para   esse   chatbot”,   realizar   “pesquisa   (...)   do   (...)   serviço   em  

questão”   (e.g.   “Internet”   e/ou   “material   [do]   cliente”),   focar   “nas   características   mais   importantes”   e  

“começar   a   construir   o   script”,   solicitando   feedback   aos   “colegas”,   “cliente”,   testando   em   “mobile”   e  

“desktop”.   Sobre   o   layout   do   chatbot,   E10   procura   usar   o   template   que   tem,   alterando   “a   imagem   ou  

copy”,   mas   se   for   algo   mais   específico   pede   ao   departamento   de   “design   para   desenvolver   o   template”.  

E11   declara   pensar   no   perfil   resultante   da   informação   e   audiência,   adaptando   “o   tipo   de   comunicação,  

linguagem”   e   procurando   “chamar   à   atenção   do   utilizador   com   algumas   perguntas   (...),   frases   de  

engagement   para   [o   utilizador]   se   sentir   mais   envolvido”,   tornando   a   “conversa   o   mais   humanizada  

(...)   e   personalizada   possível”.   Por   fim,   E11   aplica   UTMs,   Analytics   para   fazer   “tracking   daquilo   que  

está   a   acontecer”.   E12,   tendo   claro   “o   objetivo   do   chat”,   reúne   com   o   “cliente”   para   “definir   (...)  

fluxos,   (...)   diagramas,   árvores   de   conversação”   e   os   media   que   vão   utilizar.   Após   a   definição   inicial  

do   fluxo,   na   “primeira   implementação”,   “a   componente   de   diálogo”   é   muito   “draft”,   sendo   que,  

posteriormente,   faz-se   “uma   segunda   revisão”   percorrendo   “a   árvore   de   conversação”   e   aí  

“construímos   e   definimos   os   diálogos”,   atingindo   a   parte   técnica   “de   implementação   do   chat”.  266

Sobre   a    influência   do   conteúdo   textual   e   imagético   nas   ações   dos   utilizadores ,     num   chatbot,   E10   e  

E11   consideram   “o   texto   mais   importante”   dado   que   o   utilizador   “está   à   espera   de   conversar”   e   a  

imagem   menos   importante.   E11   acrescenta   ainda   que   é   preciso   “mediar   porque   as   pessoas,   durante   um  

chat,   (...)   querem   informação,   mas   na   medida   certa”.   Por   sua   vez,   E12   atribui   bastante   importância  

tanto   ao   texto   como   a   imagem   –   ver   Figura   70.  

Figura   70:    Influência   do   conteúdo   Textual    vs.    Imagético   nas   ações   dos   utilizadores   de   chatbots  

266   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   29:   Conhecimento   de   Arquitetura   de   Informação   do   Meio   de   Comunicação:   Chatbot  
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FASE   1.2   –   Interface   e   Interação  

No   que   concerne   às    plataformas ,   E10   refere   Talkform   e   E-goi;   E11   indica   o   Messenger   e   E12  267 268

acrescenta   Web,   Facebook,   Skype   e   WhatsApp.   269 270

Relativamente   aos    formatos ,   E10   expõe   “Imagens,   texto,   vídeo,   scripts   custom   de   HTML   (...),   listas  

de   cartões”;   E11   refere   depender   da   temática   do   chatbot,   sendo   que   às   vezes   “em   vez   de   uma   imagem  

estática   (...)   pode   fazer   mais   sentido   um   vídeo”   e   E12   declara   que   “é   possível   meter   tudo”,   inclusive  

“formatos   com   transparência”.   

Como    vantagens,    E10   identifica   “mensagem   mais   personalizada   (...)   e   a   pessoa   sente-se   mais  

envolvida”;   E11   refere   “comunicação   (...)   mais   personalizado   e   (...)   one-to-one”   sendo   que   o   “flow   do  

chat   toma   sempre   em   conta   a   resposta   do   utilizador”;   e   E12   expõe   websites   com   “muito   conteúdo   e  

muitas   funcionalidades   e   precise   de   dar   apoio   ao   utilizador,   para   substituição   de   FAQs.”   

Sobre    desvantagens,    E10   refere   que   “a   pessoa”   tem   que   “percorrer   o   script”   dado   que   lhe   aparece  

“sempre   uma   coisa   de   cada   vez”;   E11   aponta   o   utilizador   “condicionado”   dando-se   sempre   “opções   de  

resposta   aos   utilizadores”   e   E12   refere   que   “um   chat   num   site   com   pouco   conteúdo”,   poucas  

funcionalidades,   “ou   que   não   tenha   um   propósito   muito   claro,   não   tem   qualquer   valor”.  271

 

FASE   1.3   –   Experiência   de   Utilizador   

Sobre   o    Tom   e   Voz   da   Mensagem ,   E10   adequa   “o   chatbot   ao   website   em   questão   e   (...)   ao   produto”,  

segue   “o   manual   (...)   de   marca”   e   “há   sempre   aprovação   por   parte   do   cliente”   que   “verifica   se   a  

comunicação   está   alinhada   ou   não”.   E11   refere   primeiro   “pensar   o   perfil”   do   público-alvo,   depois  

pensa   “qual   será   o   tipo   de   comunicação,   linguagem,   se   é   mais   simples,   se   é   mais   coloquial”,   se   “estou  

a   dirigir-me   para   um   target   mais   jovem,   eu   vou   colocar   um   tom   mais   simples,   menos   formal”,  

considerando   que   “as   pessoas   vão-se   identificar   mais   se   (...)   adaptar   as   coisas”   aos   seus   interesses.  

E12   declara   que   “o   tom   de   voz   (...),   de   comunicação   tem   de   estar   alinhado   com   (...)   as   comunicações  

do   cliente”   e   alinhado   com   “o   objetivo   do   chat   e   o   público   a   que   se   destina”.   

Acerca   das    Estratégias   para   uma   Experiência   de   Utilizador   Positiva,    E10   refere   ir   “intercalando  

perguntas   e   texto   de   informação”,   “ir   perguntando   coisas   ao   utilizador   é   importante”   assim   como   ir  

integrando   o   nome   do   utilizador   “no   script,   a   partir   do   momento   em   que   sabemos   o   nome   dele”   de  

modo   a   criar   uma   experiência   “mais   personalizada”.   E11   indica   “informar   na   medida   certa,   (...)   pensar  

(...)   nas   necessidades   (...)   das   pessoas,   e   dar-lhes   aquilo   que   cada   um   está   à   procura”,   usando   “textos  

267   https://talkform.io/en    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
268   https://www.messenger.com    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
269   https://www.skype.com/pt/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
270   https://www.whatsapp.com/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
271   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   30:   Conhecimento   de   Interface   e   Interação   do   Meio   de   Comunicação:   Chatbot  
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de   engagement   que   não   é   só   dar   a   informação,   mas   é   dar   a   informação   num   package,   numa  

embalagem   correta”,   acrescentando   que   “pedir   informação   de   uma   forma   demasiado   bruta,   pode   não  

ser   tão   agradável   e   pode   não   parecer   tão   humano”.   E12   expõe:   primeiro,   “objetivo   muito   claro”,   sem  

“muitas   funcionalidades   associadas”   e,   “consoante   os   objetivos   que   queremos   com   aquilo,   tentamos  

desenhar   o   chat   da   melhor   forma,   para   evitar   que   o   utilizador   tenha   escapatória”.  272

 

FASE   2   –   Momento   de   Ideação  

E10   preocupa-se   em   conhecer   o   “objetivo”   e   o   “público-alvo”   do   chatbot,   fazendo   uma   pergunta   de  

envolvimento:   “qual   é   o   grau   de   conhecimento:   muito,   pouco   ou   expert?”,   tendo   assim   “diferentes  

scripts   consoante   a   resposta”.   Seguidamente,   perguntaria   “o   que   pretende   saber:   resumo   ou   história  

completa?”   para   “criar   uma   ligação   com   o   utilizador”,   podendo   ser   “interessante   introduzir   algumas  

imagens   e   textos   (...)   ou   frases”   com   o   cerca   de   “4-5   linhas”   de   comprimento   –   “não   pode   ocupar   o  

ecrã   inteiro.”   Ou   seja,   “questões   de   conhecimento”,   “informação   direta”,   por   forma   ao   utilizador  

“sentir-se   mais   envolvido”,   podendo   no   final   pedir-lhe   o   “e-mail   e   enviar   o   Ebook   completo   sobre   a  

história   dela”.   Relativamente   ao   tom   de   voz,   E10   refere   que   depende   “de   onde   ía   estar   integrado”:   “se  

fosse   um   blogue   de   História   (...)   ia   adequar   ao   que   esse   blogue   de   História   tem”,   “se   fosse   um   público  

mais   jovem   utilizaria   uma   linguagem    menos   formal ”,   e   para   os   “dois   públicos”   utilizaria   a   “terceira  

pessoa”   e   sempre   uma   comunicação   “curta”,   “direta”   e   “cativante”.   E11   aponta   como   fundamental  

saber   o   objetivo   e   pesquisar   sobre   o   público-alvo,   acrescentando   que   “ao   perceber   com   quem   é   que  

estou   a   falar,   e   depois   de   traçar   um   perfil   de   uma   persona   (...),   é   muito   mais   fácil   para   mim   começar  

um   diálogo   com   essa   pessoa”,   na   medida   em   que   refere   ajudar   a   “adequar   a   linguagem,   (...)   o   tom,   a  

perceber   que   tipo   de   informação   pode   ser   mais   interessante   para   estas   pessoas”.   Assim,   E11   colocaria  

“alguns   factos   engraçados”,   “um   mapa”   do   esconderijo,   “algumas   datas”   –   “sublinhar   (...)   a   data   (...),  

o   porquê   de   ela   começar   a   escrever   o   livro”   e   “depois   dar   (...)   informações   complementares”,  

considerando   muito   importante   “a   pessoa   ter   sempre   um   grau   alto   de   interação   no   chat”   nunca   sendo  

“um   monólogo”.   E12   declara   que   “o   objetivo   é   fundamental”   associado   ao   “meio   onde   (...)   vai   estar  

disponível”,   acrescentando   que   o   chat   tem   “conteúdo   muito   limitado,   (...)   preciso”,   sendo   que   para  

obter   “muita   informação”   o   utilizador   tem   que   sair   fora.   O   primeiro   passo   é   definir   “quando   o  

utilizador   clicar   no   chat,   o   que   é   que   vai   aparecer?”,   sugerindo   um   “menu   do   género:   Quer   saber   mais  

sobre   a   Anne   Frank   ou   quer   já   comprar   o   livro?”,   sendo   que   “a   construção   da   árvore”   podia   ser  

segmentada   em   mais   questões   “Quem   era?   O   que   fez?”,   ou   seja,   “partir   (...)   a   história   aos   pedaços   e  

definir   (...)   opções   e   depois,   consoante   cada   uma   das   opções   apresentar   (...)   o   resultado   final.”   Poderia  

“combinar   imagens   com   vídeos   ou   texto   (...),   apresentar   alguns   cartões”,   explicando   a   história   de  

Anne   Frank   de   forma   micro   e   apresentando   uma   opção   de   encaminhamento   para   a   compra   do   livro.  
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FASE   3   –   Avaliação   de   Peritos  
Durante   a   interação   com   o    bot ,   E10   observa   a   estratégia   de   “perceber   onde   é   que   [o   utilizador]   quer  
chegar”   (Figuras   72   e   73),   apresentando   o   “carousel”,   a   “lista   de   cartões”   (Figura   74),   sugerindo   a  
inclusão   de   “uma   frase”   de   Anne   Frank   em    writing   short   stories    (Figura   75)   e   apreciando   a   inclusão  
da   fotografia   (Figura   76).   E10   identifica   algumas   falhas   no    script    (Figura   77),   nomeadamente   “voltar  
ao   ínicio”   não   continuando   a   mostrar   “a   história   dela”,   sugerindo   a   inclusão   das   opções   “Ver   Casa”   ou  
“Visitar   Museu”   periodicamente   (Figura   78)   e   de   “mais   algumas   frases   ou   algum   vídeo”.   E11   preza   a  
apresentação   da   “imagem   da   Anne   Frank”   (Figura   71)   “antes   de   iniciar   o   chat”   dado   que   ajuda   a   “ter  
uma   ideia   melhor   da   Anne   Frank”.   Declara   que   “logo   à   partida,   estão   a   direcionar   o   chat   para   os   meus  
interesses”   (Figura   72),   optando   por   selecionar   “a   história   de   Anne   Frank”   (Figura   73)   e   “Anne   and  
The   Others”   dado   que   “gostava   de   saber   como   é   que   ela   interagia   com   a   família”   (Figura   79),  
considerando   “interessante”   o   “enquadramento”   apresentado,   acrescentando   que   provavelmente   se  
“tivesse   escolhido   a   outra   opção   (...)   fazia   este   mesmo   enquadramento”.   Depois   é-lhe   apresentada   uma  
imagem   que   supõe   ser   “a   família   dela”   (Figura   80),   selecionando   de   seguida   “The   Helpers”   (Figura  
81),   pretendendo   “perceber   quem   foram   as   pessoas   que   ajudaram   Anne   Frank”.   Elegeu   Miep   Gies  
(Figura   82),   ficando   a   saber   “quem   é   que   ela   é”,   clicando   em    continue    para   saber   mais   ou   selecionar  
outras   pessoas   (Figura   83),   referindo   não   se   “sentir   tão   limitada”   porque   são   lhe   apresentadas  
“diversas   opções”   (Figura   83),   podendo   inclusive   “voltar   para   história   de   Anne   Frank”,   possibilitando  
constantemente   “voltar   à   frente   e   atrás”,   permitindo-lhe   “segmentar   os   interesses”.   Entusiasma   E11   as  
imagens   e   o   copy   na   Figura   84:   “durante   o   dia,   tinham   que   ficar   quietos,   tinha   que   haver   silêncio...”  

 
           Figura   71:    Introdução   ao    bot Figura   72:    Divisão   do    script    em   camadas  
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                Figura   73:    Fluxo    Anne   Frank’s   History                            Figura   74:    Lista   de   cartões  

 

 
    Figura   75:    Fluxo    Short   Stories   and   ‘beautiful   sentences’       Figura   76:    Fotografia   do   diário   de    Anne   Frank  
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      Figura   77:    Continuação   do   fluxo   das   figuras   75   e   76        Figura   78:    Fluxo   de   Conversação  

 

 
              Figura   79:    Fluxo    Anne   and   The   Others Figura   80:    Fotografia   dos   funcionários   de   Otto   Frank  
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        Figura   81:    Fluxo    The   Helpers Figura   82:    Seleção   do   cartão    Miep   Gies  

 

E11   sugere   ainda   a   inclusão   de   “depoimentos   de   pessoas”,   “um   vídeo”   ou   “um   áudio”,   “mapas”   para  

“enriquecer”   mais   a   experiência.   E12   destaca   “apresentar   pouca   informação   de   cada   vez”,   referindo  

que   “não   convém   ter   (...)   muitas   layers”   (Figura   77),   criticando   a   “velocidade”   –   está   muito   lento,  

“tanto   tempo   para   apresentar   uma   imagem,   não   faz   sentido”,   complementando   “as   imagens   têm   de   ser  

otimizadas   para   estes   meios”.   E12   termina   com   uma   referência   ao   menu   (Figuras   85   e   86):   “não   é  

muito   intuitivo,   se   calhar   (...)   devia   estar   mais   embebido   de   alguma   forma   no   chat,   porque   estar   aqui  

em   baixo,   eu   pensei   que   ia   fugir   para   uma   página   na   net”,   talvez   mais   destaque,   “ou   alguma   coisa   que  

desse   a   entender   que   eram   opções”   de   “navegar   dentro   do   chat”.  273
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           Figura   83:    Fluxo    Miep   Gies                             Figura   84:    Fluxo    Fear   of   being   discovered  

 

 
Figura   85:    Menu   do    bot       Figura   86:    Menu   do    bot :   secção   de   visitar   o   museu   
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5.5.   Vídeo  

FASE   1.1   –   Arquitetura   de   Informação  

No   que   concerne   ao    Processo   de   Organização   da   Informação ,   E13   começa   por   “uma   pesquisa  

exaustiva   sobre   todas   as   características   do   produto”,   baseando-se   também   no   que   “outros   publishers  

dizem”,   começando   a   escrever   o   seu   guião.   E13   não   é   “apologista   de   escrever   frases”,   pois   um   texto  

decorado   “transparece   para   o   vídeo”,   gostando   de   “parecer   o   mais   natural   possível”,   pelo   que   faz   “um  

esqueleto   daquilo   (...)   que   será   o   vídeo,   basicamente,   a   apresentação,   as   principais   características”,   ou  

seja   primeiro   fala   “tudo   o   que   seja   factual”,   depois   fala   da   “parte   opinativa”   terminando   com   “uma  

conclusão”.   E14   expõe   que   após   identificar   “a   necessidade   ou   a   mensagem”,   começa-se   a   “identificar  

qual   é   o   público-alvo”,   “a   construir   o   guião,   que   dá   lugar   à   nossa   história”   visual   –   “storyboard”.   Este  

último   é   muito   importante   pois   “permite   colocar   todos   os   intervenientes   completamente   alinhados”,  

podendo-se   “fazer   em   paralelo   as   coisas   que   são   necessárias   para   que   o   vídeo   seja   produzido”   (e.g.  

filmar,   animação,   banda   sonora,   edição),   culminando   na   distribuição.   E15   refere   primeiro   recolher  

som   e   imagem,   depois   “descarregar”   e   “sincronizar   esse   som   com   essa   imagem”,   seguidamente  

“selecionar   os   melhores   planos”,   colocar   no   Premiere   e   dá-se   início   à   montagem.   É   um   pouco  

“intuitivo”,   finaliza   a   primeira   versão   e   envia   para    feedback    do   cliente,   ou   deixa   passar   um   dia   “para  

olhar   para   aquilo   com   olhos   frescos”.   E15   acrescenta   que   se   fizer   também   o   grafismo   exporta   uma  

versão   no   Premiere,   importa   para   After   Effects,   faz   lá   o   grafismo,   exporta   e   partilha   “quando   for   para  

partilhar”.   

Relativamente   às    Perguntas   a   que   o   copy   de   um   vídeo   deve   responder,    E13   declara   que   no  

jornalismo   “tem   que   se   responder   sempre    a   quem? ,    quando? ,    como? ,    onde? ,    o   quê?    e    porquê? ”,  

contudo   por   considerar   o   vídeo   “mais   entretenimento”,   aconselha   “dar   a   entender   essas   perguntas   mas  

não   fazê-las   diretamente”,   acrescentando   uma   das   vantagens   do   vídeo   é   ser   um   pouco   “intemporal”.  

E14   aponta   três:   “mensagem,   o   público   e   os   formatos”   e   E15   acrescenta   as   perguntas   “ Porquê?    ou  

Qual   a   relevância   do   que   se   está   a   fazer? ”   de   modo   a   justificar   o   investimento   de   tempo,   dinheiro   e  

recursos.   274

Sobre   a    influência   do   conteúdo   textual   e   imagético   nas   ações   dos   utilizadores    (Figura   87),     E13  

refere   influência   máxima   (5)   do   copy   argumentando   que   “o   que   se   diz   nos   primeiros   segundos   do  

vídeo”   é   “o   gancho”,   “uma   chamada   de   atenção”,   e   favorece   o   “engagement”.   E14   e   E15   referem   que  

influencia   bastante   (4),   acrescentando   E14   que   “uma   legenda   não   vai   influenciar   muito”,   “por   isso  

depende   da   preponderância   que   se   dá   no   texto   do   vídeo”.   Sobre   o   conteúdo   imagético,   E13   e   E14  

indicam   bastante   influência   (4)   justificando   E13   que   “ os   olhos   também   comem ,   mas   é   sobretudo   o  

conteúdo   que   atrai”   e   E14   explica   que   “a   construção   do   vídeo   é   uma   composição”   pelo   que   “os  

274   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   33:   Conhecimento   de   Arquitetura   de   Informação   do   Meio   de   Comunicação:   Vídeo  
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elementos   têm   a   relevância   que   lhe   queremos   dar”,   acrescentando   que   “a   conjugação   da   música   (...),  

ritmo   (...),   cores,   tudo   isso   é   que   dá   a   importância   aos   elementos   e   não   o   elemento   por   si   só”.   E15  

confere   influência   máxima   à   imagem   (5),   declarando   se   uma   “imagem   vale   mais   que   mil   palavras   (...)  

[os]   frames   que   estão   no   vídeo,   quanto   valem…?”.  

Figura   87:    Influência   do   conteúdo   Textual    vs.    Imagético   nas   ações   dos   utilizadores   de   vídeo  

FASE   1.2   –   Interface   e   Interação  

Em   relação   às    plataformas ,   E13   aponta   site,   newsletter,   YouTube,   Facebook,   Instagram,   Twitter   e  275

LinkedIn.   E14   refere   o   Adobe   Premiere   para   edição   e   o   YouTube,   Facebook,   Instagram,   Vimeo   para  276

difusão.   E15   corrobora   expondo,   para   edição,   o   Adobe   Premiere,   After   Effects,   Photoshop,  277

“programas   3D”,   Cinema   4D,   “os   de   correções   de   cor,   tipo   DaVinci”   e,   para   publicação,   diz   “em  278 279

qualquer   rede   social”,   “plataformas   de   trabalho   (...),   indústrias”,   YouTube,   Vimeo,   Facebook,  

Instagram,   Twitter   e   LinkedIn.   

No   que   concerne   aos    formatos ,   E13   considera   “importante   personificar   o   vídeo   (...),   a   nível   de  

opinião”,   ter   “alguém   a   mostrar   a   cara   do   outro   lado”,   acrescentando   que   “um   infográfico”   será   mais  

“entretenimento”.   E15   afirma   que   “os   formatos   verticais   começaram   a   aparecer   agora   com   as   redes  

sociais   (...)   o   Instagram   e   assim”,   fazendo   “sentido   nessas   plataformas   porque   o   telemóvel   tem   um  

ecrã   vertical”.   No   entanto,   o   horizontal   permite   “quase   ser   engolido   pelo   ecrã”.   Para   os   vídeos   ficarem  

“com   mais   qualidade”,   E15   exporta   em   MOV   mas,   “em   stories,   no   Instagram   pomos   em   MP4   porque  

normalmente   fica   mais   leve”.   

275   https://www.youtube.com/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
276   https://vimeo.com/pt-br/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)  
277   https://www.adobe.com/pt/products/aftereffects.html    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)   
278   https://www.maxon.net/en-gb/products/cinema-4d/overview/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)   
279   https://www.blackmagicdesign.com/pt/products/davinciresolve/    (consultado   em   9   de   setembro   de   2019)   

112  

 

https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/pt-br/
https://www.adobe.com/pt/products/aftereffects.html
https://www.maxon.net/en-gb/products/cinema-4d/overview/
https://www.blackmagicdesign.com/pt/products/davinciresolve/


 

Como    vantagens,    E13   refere   a   associação   das   “duas   partes   sensoriais”   –   “a   voz   e   a   imagem”,   “que  

estão   a   mostrar   informação”,   dando   “uma   percepção   muito   maior”   dos   pormenores   de   um   produto.  

E14   declara   que   “o   vídeo   (...)   consegue   passar   mais   mensagem   e   consegue   garantir   que   a   percepção   do  

utilizador   é   realmente   mais   eficaz   (...)   e   mais   rápida   (...)   vs.   o   texto,   e   (...)   vs.   a   imagem   estática.”   E15  

acrescenta   que   o   vídeo   tem   “mais   riqueza   ilustrativa”   podendo   incluir   “testemunhos   de   pessoas”   mais  

do   que   “texto   corrido”,   proporcionando   “uma   imagem   mais   abrangente   do   objeto”   através   da   “imagem  

aliado   à   voz”,   não   sendo   tão   limitador   como   “as   fotos”   que   só   permitem   “uma   perspetiva”.   

Sobre   as    desvantagens,    E13   indica   demorar   “mais   tempo   a   encontrar   informação   mais   precisa”,   E14  

expõe   “o   custo   de   produção”,   “velocidade   de   internet”   e   “peso”   (plafond   de   dados)   “versus   qualquer  

outro   tipo   de   formato”   e   E15   menciona   “atrasar   a   chegada   de   informação   às   pessoas”   no   sentido   em  

que   “o   vídeo   implica   quase   sempre   estar   a   filmar,   (...)   editar,   (...)   corte,   montagem   e   atrasa   o  

processo.”  280

 
FASE   1.3   –   Experiência   de   Utilizador  

Acerca   do    Tom   e   Voz   da   Mensagem ,   E13   defende   a   necessidade   de   realizar   “um   estudo   prévio”   para  

“saber   exatamente   quem   é   o   público”   e   utilizar   uma   “linguagem   amigável   clara”.   E14   considera   que  

“não   existe   um   tom   específico   para   o   vídeo”,   “existe   sim,   um   tom   específico   para   o   projeto   que   se   tem  

e   para   a   mensagem   que   se   quer   passar”,   acrescentando   que   “qualquer   vídeo   pode   assumir   um   tom  

diferente”   indo   do   “mais   cordial   ao   mais   formal”;   “não   há   aqui   uma   forma   fechada”,   “depende   do  

projeto,   do   cliente,   do   objetivo”   e   “da   mensagem   sempre”.   E15   acrescenta   que   “se   for   para   um   cliente,  

aí   tem   que   se   pensar,   quem   é   que   este   cliente   está   a   tentar   atingir   e   tentar   fazer   alguma   coisa   que  

funcione   dentro   desse   público-alvo.”   

Relativamente   às    Estratégias   para   uma   Experiência   de   Utilizador   Positiva,    E13   sugere   “lançar  

uma   questão”   de   modo   a   “fazer   o   utilizador   sentir-se   parte   daquele   vídeo”,   E14   menciona   “o  

storytelling”,   “a   narrativa”,   “mensagem   (...)   construída   à   medida   que   o   vídeo   vai   avançando”   que  

“garante   (...)   uma   melhor   percepção   do   utilizador   e   da   mensagem”,   acrescentando   ser   possível  

“garantir   uma   experiência   visual   e   auditiva   no   vídeo”   fazendo   com   que   “seja   memorável”.   E15  

acrescenta   que   em   vídeos   “comerciais”,   em   que   se   pretende   que   “algum   cliente   compre   um   produto”,  

vai-se   “mostrá-lo   na   melhor   luz”,   “vai   sempre   fazê-lo   parecer   (...)   melhor,   (...)   mais   apetitoso”,   “a  

música   que   usa   faz   a   diferença”,   recorre-se   àquelas   “pessoas   que   fazem   normalmente   voice   overs,   que  

trabalham   para   rádios”,   etc.,   no   entanto,   no   vídeo   “documental”   entrevistam-se   “pessoas   comuns”,  

“que   não   têm   experiência   de   locutor”,   “então   não   se   controla   a   entoação   delas   nem   o   que   elas   dizem”  

só   estão   a   “partilhar   coisas”.   
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No   que   concerne   aos    Infográficos ,   E13   crê   que   “não   se   consegue   ter   10   minutos   de   plena   atenção”  

pelo   que   a   entrada   de   um   “infográfico”,   “gráfico”,   “informação”,   “nota   de   rodapé”,   vai   despertar  

algum   membro   sensorial   do   cérebro”,   “captar   mais   atenção”,   considerando   que   “os   infográficos  

devem   apresentar   sempre   factos   e   não   opinião”.   E14   declara   que   “os   vídeos   infográficos   funcionam  

bem”   para   “explicar   alguma   coisa”,   contudo   acrescenta   que   “tem   que   ser   pensado   de   raiz”,   caso  

contrário,   a   “presença   de   infográficos   em   vídeos   que   não   estão   preparados   para   tal”,   “fica   um   bocado  

descontextualizado”,   aconselhando   “criar   uma   linha   desde   o   início   até   ao   fim”   naquele   “mundo  

imaginário”.   E15   afirma   que   “faz   sentido   utilizar   infografias   para   tornar   visual   a   informação”   pois   “se  

forem   coisas   escritas”,   com   muito   texto,   o   resultado   “pode   ficar   muito   maçudo”   e   “é   difícil   processar  

informação   assim   tão   densa”   pelo   que   a   “imagem   organizada”   do   infográfico   é   “mais   memorável”.  281

 
FASE   2   –   Momento   de   Ideação   

E13   opta   por   planear   um   vídeo   explicativo   “relativamente   curto”   de   duração   “inferior   a   dois   minutos”  

apresentando   uma   pessoa,   “um   fator   humano”   de   modo   a   reduzir   o   “estigma   de   que   não   é   seguro”,   a  

“desconfiança”   do   negócio   online.   Sobre   o   enquadramento,   E13   refere   apresentar   a   pessoa   “só   de  

tronco   para   cima”,   “talking   head”,   de   modo   a   que   o   público   se   foque   na   informação   essencial   e   não  

nas   suas   características   físicas,   colocando-a   sempre   “ligeiramente   ao   lado”   para   poder   “adicionar  

infográficos,   guias”,   “ideias-chave”,   tais   como   “vantagens   dos   negócios   online”.   E13   inicialmente  

faria   “uma   contextualização   geral”,   lançando   “uma   questão   inicial,   por   exemplo:    Sabe   quais   são   as  

vantagens   de   um   negócio   online? ”,   “um   gancho”,   depois   associaria   os   “tópicos   (...)   a   imagem”,  

utilizando   “uma   espécie   de   imagens   animadas”,   para   “adornar”,   “embelezar”,   dar   “destaque”,  

terminando   com   “a   conclusão”   e   um   “call   to   action”   à   experimentação.   E14   declara   que   faria   uma  

story   composta   por   “três   vídeos”,   no   “formato   Instagram”,   procurando   “impactar   as   pessoas”   com   o  

conteúdo   mais   do   que   meramente   disponibilizá-lo   para   consumo.   Assim,   o   formato   seria   vertical   e  

E14   trabalharia   “o   guião   por   três   pontos,   os   objetivos,   os   primeiros   passos   e   princípios”,  

correspondendo   a   três   slides,   sendo   “a   lógica   para   os   três”.   No   caso   das   vantagens   do   negócio   online,  

E14   refere   que   “trabalhava   mais   com   (...)   infográficos”,   e   no   negócio   online   trabalharia   mais   com  

“simbologias”   e   “ícones”   sobre   “uma   imagem   estática   muito   mate   [sem   brilho]   (...),   real   de   uma  

pessoa”,   em   baixo.   Para   “criar   empatia”,   utilizava   “call   to   actions”   “para   as   pessoas   clicarem”   sendo  

redirecionadas   para   o   “site”   onde   têm   informação   completa   sobre   “como   fazer”.   Assim,   “numa   story”  

de   15   segundos,   E14   trabalhava   “o   flow   para   as   pessoas   entenderem   como   é   que   se   faz”,   apontando  

como   vantagem   deste   formato   e   do   Instagram:   “poder   impactar   muita   gente   com   baixo   custo”.   E15  

faria   “um   vídeo   informativo”,   conjugando   diferentes   formatos:   entrevistas   e   infografias,   argumentando  

que   primeiro   “é   mais   fácil   e   motivacional   fazer   algo   se   souber   que   alguém   já   utilizou   esse   caminho”   e  

281   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   35:   Conhecimento   de   Experiência   de   Utilizador   do   Meio   de   Comunicação:   Vídeo  
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segundo   sugere   diminuir   o   carácter   “técnico”   e   “denso”   de   um   vídeo   informativo   de   “uma   pessoa   a  

debitar   informação   durante   cinco   minutos”   através   da   divisão   “em   pequenas   secções   fáceis   de  

digerir”,   com   um   “grafismo   infográfico”,   alguns   pictogramas,   animações,   “música   leve”,   numa  

duração   máxima   de   dois   a   três   minutos.   E15   defende   um   tom   de   voz   “honesto”,   “não   persuasivo”  

dado   que   considera   ser   “simplesmente   partilha   de   informação”,   ambicionando   “explicar   as   coisas   de  

forma   leve   e   alegre”.  

 
FASE   3   –   Avaliação   de   Peritos  

E13   valoriza   “o   cenário”,   as   características   da   “pessoa   escolhida”   (e.g.   “olhos   azuis”,   “loira”,  

“maquilhada”),   acrescentando   que   “as   pessoas   acreditam”   muito   em   depoimentos   (Figura   88),   mais   do  

que   no   “vendedor”.   Observa   ainda   que   “o   vídeo   foi   para   a   parte   animada   (Figura   89),   mas   começou  

com   uma   pessoa   a   falar   e   durante   a   apresentação   tinha   um   senhor   (Figura   90)   “a   dar   a   cara   perante   as  

ideias”   apresentadas,   acrescentando   que   “encaramos   como   um   conselho”   a   gravação   de   “uma   pessoa  

que   está   a   falar   para   nós”,   enquanto   que   o   “infográfico”,   “desenhos   animados”   (Figura   89),   encaramos  

mais   como   “uma   brincadeira”,   arrematando   “a   junção   das   duas   coisas   (...)   transforma   entretenimento  

em   informação”.   E14   considera   o   vídeo   “um   bocadinho   morto   de   mais”,   não   consegue   “manter   aquele  

nível   de   interesse”,   não   “faz   sentido   este   tom   muito   pausado”,   mas   “depende   muito   do   nível   de  

conhecimento   da   pessoa”,   isto   é,   “para   quem   não   percebe   nada   disto   (...)   precisa   deste   ritmo   lento   que  

é   para   ouvir,   assimilar”.   Contudo,   considera   que   hoje   “estamos   habituados   a   uma   comunicação   muito  

mais   acelerada   (...),   assimilar   essa   informação,   mesmo   que   seja   mais   rápido,   nós   já   nos   habituamos”.  

E14   identifica   “um   elemento   de   ligação”:   “o   comerciante”   (Figura   88),   depois   o   “expert”   (Figura   90)   e  

depois   entra   o   infográfico   (Figura   89),   considerando   que   “esta   construção   poderia   funcionar   para  

qualquer   outro   tema”.   Sobre   o   infográfico,   E14   acrescenta   ainda   que   “a   infografia   é   a   melhor   forma   de  

explicar   alguma   coisa   complexa”,   exemplificando   com   o   ato   de   “pegarmos   numa   folha   para   fazer   um  

desenho   quando   as   pessoas   não   percebem”.   E15   considera   importante   nos   vídeos   informativos/  282

explicativos   “dar   mesmo   exemplos   concretos”,   como   a   senhora   dos   cupcakes   (Figura   88)   “e   não   ser   só  

coisas   abstratas”,   acrescentando   que   o   “senhor   é   muito   carismático”   (Figura   90),   tendo   o   “tom   de   voz”  

adequado.   E15   aprecia   as   animações,   mas   aos   dois   minutos   refere   sentir   que   “está   a   ficar   um   bocado  

denso”,   o   que   associa   também   ao   facto   de   não   ter   música,   sugerindo   a   inclusão   de   “pequenos   inserts  

de   música   para   (...)   ter   mais   dinamismo”,   apesar   de   considerar   estar   “clara   a   voz   dele”   [educador].  

Assim,   E15   considera   o   vídeo   “esclarecedor”,   talvez   “longo”   mas   afirma   que   isso   “é   relativo.”  283

 

282   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   36:   Avaliação   de   Peritos   ao   vídeo   “Os   seus   objetivos   online”   (E13   e   E14)  
283   Consultar   Anexo   8   –   Quadro   37:   Avaliação   de   Peritos   ao   vídeo   “Os   seus   objetivos   online”   (E15)   

115  

 



 

 
Figura   88:    Depoimento   de   Comerciante  

 

 
Figura   89:    Infográfico  

 

 
Figura   90:    Especialista   na   temática   
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6.   Discussão   dos   Resultados  
Atualmente,   os   modelos   mais   utilizados   no   desenvolvimento   instrucional   por   muitas   empresas   e  

instituições   de   ensino   são:   o   modelo   iterativo   ADDIE   (Brown   e   Green   2016)   e   o   TPACK   (Koehler   et  

al.   2013,   13).   O   modelo   TPACK   é   importante   na   medida   em   que   reúne   as   tipologias   de   conhecimento  

necessárias   a   um   educador   para   a   prática   pedagógica   efetiva   num   ambiente   de   aprendizagem   equipado  

com   tecnologia.   Com   a   evolução   da   Web   (Berners-Lee   et   al.   2001;   Gere   2008;   Müller   2008;   Aghaei   et  

al.   2012;   Benito-Osório   et   al.   2013;   Choudhury   2014)   e   desenvolvimento   das   Tecnologias   de  

Informação   e   Comunicação   (King   e   McSporran   2005;   Brenton   2007;   Bower   et   al.   2010)   e  

consequente   difusão   das   tecnologias   ubíquas   (Li   et   al.   2005),   ocorreram   alterações   a   nível   de  

características   (McLuhan   1994;   Neuhold   e   Lindner   2006),   ambientes   (Gee   2004;   Gabrielli   2006;  

Baumgartner   et   al.   2013),   modelos   (Koole   2009;   Park   2011;   Roehl   et   al.   2013)   e   conceitos   de  

aprendizagem    just-in-case    para    just-in-time    (Perelman   1992;   Maxwell   e   outros   1995;   Pontefract  

2013) ,    de   forma   síncrona   e/ou   assíncrona   (Hrastinski   2008),   favorecendo   o   surgimento   da  

micro-aprendizagem   (Hug   2005,   2007;   Bruck   et   al.   2006;   Frankl   2006;   Neuhold   e   Lindner   2006;  

Göschlberger   e   Bruck   2017;   Trowbridge   et   al.   2017;),   uma    inovação   pragmática    (Buchem   e  

Hamelmann   2010)   que   visa   resolver   a   problemática   de   alocar   tempo   à   aprendizagem.   

As   didáticas   da   micro-aprendizagem   (Gabrielli   et   al.   2006;   Kerres   2007;   Hug   e   Friesen   2009;   Buchem  

e   Hamelmann   2010;   Bruck   et   al.   2012;   Hug   2007)   estimulam   a   cultivação   individual   e   consciência   do  

aprendiz   ao   progredirem   na   resolução   de   determinado   problema   (Merril   2002)    –   Modelo  

Pebble-in-the-Pond    (Merrill   2013),   apoiando-se   no   modelo   de   Ciclo   Triplo   (Hu   2016):    Estamos   a  

fazer   as   coisas   de   forma   correta,   e   o   correto   é   alicerçado   por   poder   ou   o   poder   alicerçado   pela  

retidão?    (Flood   e   Room   2018).   Ora,   a   eficácia   de   determinado   desenho   instrucional   depende   da  

sensibilidade   da    carga   cognitiva    (Mayer   e   Moreno   2003;   Andrade-Lotero   2012)   e   do   funcionamento  

da    Arquitetura   Cognitiva   Humana    –    processamento   da   informação   através   dos   canais   auditivo   e   visual  

(Paivio   1991)   e   capacidade   da   memória   de   trabalho   (Miller   1956;   Baddeley   1992) .   A    carga   cognitiva  

é   importante   porque   relaciona   diretamente   o   desenho   de   interface   com   a   aprendizagem,   podendo   ser  

intrínseca ,    extrínseca    ou    pertinente    (Fred   Paas   et   al.   2003;   Andrade-Lotero   2012).   Uma   vez   que   a  

carga   cognitiva     intrínseca    é   difícil   de   manipular   por   se   relacionar   com   a   natureza   da   tarefa   e   do  

aprendiz,   ao   reduzir-se   a    carga   cognitiva   extrínseca    (relacionada   com   a   apresentação   e   organização   da  

informação   na   interface),   libertar-se-á   mais   recursos   para   a    carga   pertinente ,   estimulando   a  

aprendizagem   significativa   (Mayer   e   Moreno   2003).   Nesta   linha   de   pensamento,   considera-se  

pertinente   a   introdução   do   Conhecimento   de   Design   no   TPACK    –   TPACK+DK    (Figuras   91   e   92),  

resultando   num   modelo   centrado   em   determinado   problema   (P)   (Merril   2002;   2013).   No   Quadro   8,  

apresentam-se   os   princípios   de   Design   de   Comunicação   inferidos   no   estudo   e,   no   Quadro   9,  

apresenta-se   a   sistematização   do   conhecimento   de   ferramentas   digitais   obtido   nesta   investigação.  
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Figura   91:    Framework    TPACK+DK   (versão   portuguesa)  

 
Figura   92:    Framework    TPACK+DK   (versão   inglesa)   

118  

 



 

Quadro   8:    Princípios   do   Design   de   Comunicação   inferidos   nesta   investigação  

Conhecimento   
de   Design   de  
Comunicação  
(Arquitetura   de  
Informação)  

Meios   de   Comunicação  

E-mail   /  
Newsletter  

Redes  
Sociais  

Aplicações  
Móveis  Chatbot  Vídeo  

Princípios   da  
Aprendizagem  
Multimédia  
(Mayer   e   Moreno  
2003,   44)  
 
Princípios   de  
Design   de   Dados  
(Infográficos)  
(Globus   1994;  
Tufte   2001,   177:  
Lupton   2015,  
215)  

“infográficos”,  
“a   mensagem  

que   está   a  
passar   é   mais  
trabalhada,   é  
mais   visual,   o  
utilizador   tem  
mais   tendência  
a   responder   de  
forma   positiva  
àquilo   que   vê”  
e/ou   “ouve   do  
que   àquilo   que  

lê”   (E2)  

-  

O   Duolingo   “é  
muito   baseado  
em   infografia,  

em   imagens   (...)  
o   que   ajuda   na  
aprendizagem”,  

“palavra   e   o  
pictograma”  
“ajuda   (...)   a  

criar   memória,   a  
absorver   melhor  
a   informação”.  

O  
“abstracionismo 
de   Drops”   pode  

ajudar   na  
aprendizagem,  
na   medida   em  

que   elimina   “pré  
conceitos”   (E7)  

Sugere-se   a  
inclusão   de  

“depoimentos  
de   pessoas”,  

“um   vídeo”   ou  
“um   áudio”,  

“mapas”,   para  
“enriquecer  

mais   a  
experiência”  

(E11)   

“infográficos  
devem  

apresentar   (...)  
factos   e   não  

opinião”   (E13)  
o   vídeo   é   mais  

“eficaz”  
“rápido”   “vs.   o  

texto,   e   a  
imagem  

estática”   e  
garante   “uma  
experiência  

visual   e  
auditiva”  

sendo   mais  
“memorável”.  
“a   infografia   é  

a   melhor  
forma   de  
explicar  

alguma   coisa  
complexa”  
(E14);   “as  

fotos”   só   têm   1  
“perspectiva”;  
pode-se   incluir  

“pequenos  
inserts   de  

música   para  
(...)   ter   mais  

dinamismo”;   a  
“imagem  

organizada”   do  
infográfico   é  

“mais  
memorável”  

(E15)  

Dividir   em  
Camadas   
(Tufte   1990,   53;  
Lidwell   et   al.  
2003,   146;  
Lupton   2015,  
140)  

-  -  -  

“apresentar  
pouca  

informação   de  
cada   vez”,   “não  
convém   ter   (...)  
muitas   layers”  

(E12)  

-  

  

119  

 



 

Quadro   8:    Princípios   do   Design   de   Comunicação   inferidos   nesta   investigação   (continuação)  

Conhecimento   
de   Design   de  
Comunicação  
(Arquitetura   de  
Informação)  

Meios   de   Comunicação  

E-mail   /  
Newsletter  

Redes  
Sociais  

Aplicações  
Móveis  Chatbot  Vídeo  

Princípio   da  
Hierarquia  
(Lidwell   et   al.  
2003,   122;  
Lupton   2010,  
132;   Lupton  
2015   129-139)  

Pirâmide  
Invertida  
(Lidwell   et   al.  
2003,   140)  
 
Efeito   de  
Cascata  
(Salmond   e  
Ambrose   2013,  
98)  

faz   “uma   leitura  
rápida”   (E2)  

“três   níveis”  
–    “a   imagem  
é   a   primeira  
coisa   que   as  

pessoas   vêem  
(...);   depois  
da   imagem,  

lêem   o   título”  
(E4)  

“O   que   precisa  
de   um   nível   de  

hierarquia   1   (...)  
2   (...)   3?”  

“Definir,   (...)   a  
estrutura  

organizacional  
da   aplicação”  

(E9);  
“questões   de  
detalhe”   (e.g.  
“tipografia”,  
“cor”),   são   o  

menos  
importante”  
dado   que   se  

pretende   uma  
“relação  

emotiva   e  
cognitiva   com   o  
utilizador”.   (E7)  

“definir   (...)  
fluxos,   (...)  
diagramas,  
árvores   de  

conversação”  
(E12)  

“um   esqueleto  
daquilo   (...)  
que   será   o  

vídeo,  
basicamente,   a  
apresentação,  
as   principais  

características  
interiores   e  
exteriores”,  

primeiro   “tudo  
o   que   seja  
factual”,  

depois   a   “parte  
opinativa”  

(E13)  

Princípio   do  
Agrupamento  
(Miller   1956,  
343;   Cowan  
2000,   87;  
Lidwell   et   al.  
2003,   40)  

Princípio   da  
Segmentação  
(Mayer   e   Moreno  
2003,   46)  

-  

“agregar  
várias   páginas  
relevantes   a  
um   tema”  

(E4);  
“assunto   (...)  

tem   várias  
ramificações”  

(E5)  

“partimos   as  
lições   em  

histórias   muito  
pequenas”   (E7)   

“partir   (...)   a  
história   aos  
pedaços   e  
definir   (...)  

opções”    (E12);  
“opções   de  
resposta”  

permitindo   aos  
utilizadores  

“segmentar   os  
interesses”(E11)  

“selecionar   os  
melhores  
planos”,  

divisão   “em  
pequenas  

secções   fáceis  
de   digerir”  

(E15)  

Princípio   dos  
Cinco  
Parâmetros  
(Lidwell   et   al.  
2003,   100)  

-  

Apresentar  
factos:   “altura  
(...),   a   data   de  
criação”   (E4)  

“categorizar   (...)  
por   graus   de  
dificuldade”  

(E7);   “um   dos  
filtros   (...)   no  
registro”   –   “a  
variação   de  
idades   onde  
definiria   três  
versões   da  

estrutura   visual  
da   app,   para  

cada   um   desses  
três   públicos”  

(E8)  

Pergunta   de  
envolvimento  
“qual   é   o   grau  

de  
conhecimento:  

muito,   pouco   ou  
expert?”   (E10)  

“depende   (...)  
do   nível   de  

conhecimento  
da   pessoa”  

(E14);  
responder   “a  

quem?,  
quando?,  

como?,   onde?,  
o   quê?   e  

porquê?”,   sem  
fazer   as  

perguntas  
“diretamente”  

(E13)   

120  

 



 

Quadro   8:    Princípios   do   Design   de   Comunicação   inferidos   nesta   investigação   (continuação)  

Conhecimento   
de   Design   de  
Comunicação  
(Arquitetura   de  
Informação)  

Meios   de   Comunicação  

E-mail   /  
Newsletter  

Redes  
Sociais  

Aplicações  
Móveis  Chatbot  Vídeo  

Princípio   da  
Descoberta  
Progressiva  
(Lidwell   et   al.  
2003,   188)  

“Above   the  
Fold”   (E1);  

“Primeiro   frame  
do   GIF”   com  
“informação  

mais   relevante”  
da   animação.  

(E2)  

Um  
call-to-action  

a   indicar  
“saiba   mais  
em   detalhe  
aqui”   (E6)  

“fazer   uma  
validação  

daquilo   que   [o  
utilizador]  

aprendeu   antes   e  
ensinar-lhe   o  

módulo   a  
seguir”   (E7)  

Pedir   o   “e-mail  
e   enviar   o  

Ebook   completo  
com   a   história”  

(E10);   dar  
“informações  

complementares 
”   (E11);   o   chat  
tem   “conteúdo  
muito   limitado,  

(...)   preciso”  
pelo   que   para  
obter   “muita  

informação”   o  
utilizador   sairá  

fora   (E12)  

-  

Princípio   da  
Modularidade  
(Lidwell   et   al.  
2003,   160;  
Lupton   2015,  
166)  

Princípio   da  
Consistência  
(Lidwell   et   al.  
2003,   56)  

-  -  -  

provavelmente  
se   “tivesse  
escolhido   a  

outra   opção   (...)  
fazia   este  
mesmo  

enquadramento”  
(E11)  

“elemento   de  
ligação”:   “o  

comerciante”,  
o   “expert”   e  

depois   o  
infográfico,  

pelo   que   “esta  
construção”  

funciona   para  
“qualquer  

outro   tema”  
(E14)  

Princípio   do  
Destaque  
(Lidwell   et   al.  
2003,   126)  

Princípio   da  
Sinalização  
(Mayer   e   Moreno  
2003,   46)  
 
Figura-Fundo  
(Albers   1969,  
17-18;   Lidwell   et  
al.   2003,   96;  
Lupton   2015,   99)  

“destacar   o  
conteúdo   (...)  

uma   cor  
diferente   de  
background”  

(E2);   “destaque  
no   texto   (...)    a  
nível   de   Font  

Size,   (...)  
Color”,  

“apontamentos  
que   chamem   à  
atenção”   (E2);  

“bold  
despertou-me  

logo   a   atenção”  
(E3)  

“facto   mais  
relevante   a  
Bold   e   bem  
perceptível”  
(E5);   utilizar  
“cor   de   fundo  

(...)   para  
destacar   (...)  

curiosidades”  
escritas   numa  

tipografia  
“simples”,  

“sem   serifa”,  
“Montserrat”  

(E6)  

“hints”   “dicas  
ao   utilizador  
para   facilitar  

esse    on  
boarding ”   (E7);   

A   árvore   de  
aprendizagem  

de   Drops   é  
“confusa”,   (...)  
“muita   cor”,  

precisava   de   (...)  
destacar   alguma  

informação”  
(E9)  

“sublinhar   (...)   a  
data   (...),   o  

porquê   de   ela  
começar   a  

escrever   o   livro”  
(E11):   o   menu   “  
devia   estar   mais  
embebido   (...)  

no   chat,   porque  
(...)   eu   pensei  

que   ia   fugir   para  
uma   página   na  
net”   (...)   talvez  
mais   destaque,  

ou   dar   a  
“entender   (...)  

opções”   de  
“navegar   dentro  
do   chat”   (E12)  

o   vídeo   é   uma  
“composição”:  
“os   elementos  

têm   a  
relevância   que  
[atribuímos]”,  
originada   da  

conjugação   da  
“música”,  
“ritmo”,  

“cores”   e   não  
“o   elemento  

por   si   só”  
(E14)  

“imagens  
animadas”para  
dar   “destaque”  
“embelezar(...)  
adornar”   (E13)  
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Quadro   8:    Princípios   do   Design   de   Comunicação   inferidos   nesta   investigação   (continuação)  

Conhecimento   
de   Design   de  
Comunicação  
(Interface   e  
Interação)  

Meios   de   Comunicação  

E-mail   /  
Newsletter  

Redes  
Sociais  

Aplicações  
Móveis  Chatbot  Vídeo  

Princípio   do  
Enquadramento  
(Lidwell   et   al.  
2003,   108;  
Lupton   2015,  
117)  

Layout  
(Ambrose   e  
Harris   2006,   146)  

Grelha   
(Josef   Müller-  
-Brockmann  
1996;   Lidwell   et  
al.   2003,   208;  
Ambrose   e   Harris  
2006;   Tondreau  
2009;   Lupton  
2010;   Lupton  
2015,   187;  
Samara   2017)  

“Orientação   da  
imagem   (...)  

posicionamento  
dos   objetos,   (...)  

do   botão,   as  
cores   (...),   tudo  
interfere”   (E2)  

“disposição  
da  

informação”  
num  

“quadrado”  
(E6)  

-  -  

  pessoa   “só   de  
tronco   para  

cima”,   “talking  
head”,   para   o  
público   não   se  
focar   nas   suas  
características  
físicas   (E13);  
“os   formatos  

verticais  
começaram   a  

aparecer   agora  
com   as   redes  
sociais”   no  
entanto,   o  

“horizontal”  
permite   quase  
ser   engolido  
pelo   ecrã”  

(E15)  

Diagrama   de  
Gutenberg  
(Lidwell   et   al.  
2003,   118)  
Padrão   de  
Leitura   F  
(Nielsen   2006)  

“Layout   normal  
em   Z”   (E1);  
“lê-se   um  

bocadinho   na  
diagonal”   (E2)   

“o   olho   (...)   lê  
(...)   na  

diagonal”  
(E6)  

-  -  -  

Princípio   da  
Cor    (Lidwell   et  
al.   2003,   48;  
Lupton   2015,  
81-97)  

“cor   que  
transmite   o  
significado”  

(E3)  

“um   laranja  
que   transmite  

a   ideia   das  
pirâmides”  

(E5)  

“estudos  
cromáticos”,   “o  
mood   gráfico”  

(E7);   “cor  
vermelha   para   o  
errado   (...)   e   o  
verde   para   o  

certo”   transmite  
esses   valores   p/  

“utilizadores  
ocidentais”(E8)  

-  

pretende   que  
“algum   cliente  

compre   um  
produto”,  

vai-se  
“mostrá-lo   na  
melhor   luz”,  
“vai   sempre  

fazê-lo   parecer  
(...),   melhor,  

(...)   mais  
apetitoso”  

(E15)  
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Quadro   8:    Princípios   do   Design   de   Comunicação   inferidos   nesta   investigação   (continuação)  

Conhecimento   
de   Design   de  
Comunicação  
(Interface   e  
Interação)  

Meios   de   Comunicação  

E-mail   /  
Newsletter  

Redes  
Sociais  

Aplicações  
Móveis  Chatbot  Vídeo  

Princípio   da  
Leitura    (Lidwell  
et   al.   2003,   198)  

Escrita  
Conversacional  
(Yifrah   2017,  
53-54)   

Microcopy  
(Yifrah   2017,   7)  

“um   bom  
subject”;  

(E2)  

“linguagem  
mais   direta”  
(E5);   “jogar  

com  
emoções”  

“pitadinhas  
de   humor”,  
“desafio”  

(E6);   quando  
se   quer   “dar  

continuidade”  
“nunca   se  

deve   pôr   um  
ponto   final”  

(E5)  

“experiência   de  
utilização   (...)  

simples   (...)   não  
intrusiva”,   ,  
“mínimo   de  

informação,   o  
mais   direto  
possível”   –  

“show,   don’t  
tell”,   “avisos,  
com   erros,   (...)  

[os   utilizadores]  
carregam   ok   e  

não   lêem”   (E9);  
“ajuda  

contextual   e  
motivacional”  

estimula   “o  
utilizador   de  

uma   forma   mais  
lúdica”   (E7)  

“3.ª   pessoa”,  
linguagem  

“curta”,   “direta”  
e   “cativante”  

(E10);   o  
utilizador   espera  

“conversar”  
(E10   e   E11);   
“grau   alto   de  
interação   no  

chat”   nunca   ser  
“um   monólogo”  

colocar  
“perguntas   (...)  

frases   de  
engagement”,  

tornando   a  
conversa   “mais  
humanizada   (...)  
e   personalizada”  

(E11)  

“lançar   uma  
questão”,  

“gancho”   para  
“engagement”  
(E13):   O   tom  
vai   do   “mais  

cordial   ao   mais  
formal   (...)  
depende   do  
projeto,   do  
cliente,   do  

objetivo”   e   “da  
mensagem”  
(E14);   numa  
“partilha   de  
informação”  

sugere-se  
“explicar   as  

coisas   de  
forma   leve   e  
alegre”   (E15)  

Princípio   da  
Legibilidade  
(Lidwell   et   al.  
2003,   148;   Lupton  
2010;   Spiekermann  
2014;   Bringhurst  
2016)   

Tipografia  
(Hochuli   2008;  
Lupton   2010;  
Ambrose   e   Harris  
2011;   Spiekermann  
2014;   Bringhurst  
2016)  

“fonte  
pequenina   (...)  

se   for   uma  
pessoa   [com  
dificuldades]  

vai   perder   (...)   o  
entusiasmo”  

(E3)  

“7-10  
palavras”,  

“tipo   de   letra  
que   passe   (...)  

a   ideia   de  
antigo   (...),  
serifado,  

talvez”   (E5)  

utilizadores   que  
“tem   problemas  

de   visão”   –  
“letras   maiores”  
“interfaces   mais  
simples”   (E8);  
“não   sabem   ler,  
escrever?”,   “vai  
ter   que   ser   (...)  
iconográfico,  
com   imagens”  

(E9)  

“alguns   textos  
dela   (...)   para   aí  
4-5   linhas:   não  
pode   ocupar   o  
ecrã   inteiro   em  
mobile”   (E10)  

-  

Princípio   da   Voz  
(Mayer   2005,  
201)  

Desenho   de   Tom  
e   Voz    (Yifrah  
2017,   14-47)  

Guias   de   Estilo  
(Lupton   2010,  
134)    e     Kit   das  
Partes    (Lupton  
2011,   126)  

“identidade  
visual”   (E3);  

“logótipo”   (E2)  

“define-se   o  
que   (...)   vai  
ser   a   voz   da  

marca,  
consoante   os  
valores   dela”  
(E5);   logótipo  

como  
“assinatura”  

(E6)  

conhecer  
“público-alvo”  

influencia  
“design   gráfico,  
o   tom   de   voz,   a  

forma   como  
vai-se  

comunicar”  
(E7)  

Seguir   “o  
manual   (...)   da  
marca”   (E10);  
“o   tom   (...)   de  
comunicação  
tem   de   estar  

alinhado   com  
“cliente”   e   com  
“o   objetivo   do  

chat   e   o   público  
a   que   se  

destina”   (E12).  

“tom   muito  
pausado”,  

“ritmo   lento  
(...)   para   ouvir,  

assimilar”  
(E14);   o   “tom  

de   voz”   do  
senhor  

“carismático”  
é   adequado   

“a   música   faz   a  
diferença”  

(E15)  
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Quadro   8:    Princípios   do   Design   de   Comunicação   inferidos   nesta   investigação   (continuação)  

Conhecimento   
de   Design   de  
Comunicação  
(Experiência   de  
Utilizador)  

Meios   de   Comunicação  

E-mail   /  
Newsletter  

Redes  
Sociais  

Aplicações  
Móveis  Chatbot  Vídeo  

Personas  
(Lidwell   et   al.  
2003,   182)  

Maldição   do  
Conhecimento  
(Yifrah   2017,  
193)  

Princípio   do  
Ciclo   de  
Desenvolvimento  
(Lidwell   et   al.  
2003,   78)  

Iteratividade  
(Lidwell   et   al.  
2003,   142;  
Norman   2013)  

Princípio   da  
Carga   de  
Desempenho  
(Lidwell   et   al.  
2003,   178)  
 

comunicação  
“one-to-one”  

(E6);   “o  
utilizador   de  

e-mail   é    on   the  
go ”   (E2)  

“match”   entre  
“benefícios”   e  
“necessidades  
do   potencial  

cliente”   (E5);  
comunicação  
“de   um   para  
as   massas”,  
pelo   que   é  
necessário  

“estudo   dos  
followers”   e  

“criam-se  
personas”;  
“perceber   o  
objetivo   (...)  
do   cliente”,  
“conhecer   o  
target”   (E6);  
Instagram:  

“entre   os   18   e  
os   24   –  

eventualment 
e,   até   os   34”  
Facebook   “a  
partir   dos   25  
ou   dos   35   até  
aos   mais   de  

65   anos”   (E4)  

“perceber  
efetivamente  

quem   é   o   target”  
e   desenvolver   o  

“copy”   (E7);  
“medir   duas  

coisas:   primeiro  
a   pessoa,   o  

público-alvo   e  
depois,   também  
os   objetivos   dos  

stakeholders”  
(E9);   “Processo  

de   Design  
Thinking   (...)   a  

criação   de  
personas   para  

conseguir  
identificar   quem  

é   o  
público-alvo,   o  
que   ele   gosta,   e  
em   cima   disso,  

pensar   em  
estratégias   para  

estar   mais  
próximo”   (E8)  

“traçar   um   perfil  
de   uma  

persona”  
ajudando   a  
“adequar   a  

linguagem,   (...)  
o   tom”   (E11)  

“um   estudo  
prévio”   para  

“saber  
exatamente  
quem   é   o  
público”   e  

utilizar   uma  
“linguagem  

amigável   clara,  
não   demasiado  
específica   mas  

também   não  
demasiado  

vaga”   (E13)  

Princípio   da  
Personalização  
(Mayer   2005,  
201)  

Design  
Centrado   no  
Utilizador  
(Norman   2004,  
2013)  

Substituir  
“Saiba   mais”,  
por   linguagem  
direta   “Quero  
saber   mais”  

(E2)  

-  

“colocarmo-nos  
no   lugar   do  
utilizador”   e  

perceber   “o   que  
motiva”   a  

interação,   de  
modo   a   serem  
“visitantes   de  
retorno”   (E7);   

“comunicação  
(...)   mais  

one-to-one”   e   o  
“flow   do   chat  

toma   sempre   em  
conta   a   resposta  
do   utilizador”  

(E11);   “dar  
apoio   ao  

utilizador”   em  
vez   “de   FAQs”  

(E12);   “ir  
perguntando”,  

“ir   integrando   o  
nome”   do  

utilizador   “no  
script”   (E10)  

“criar   empatia”  
através   de  

“call   to  
actions”   (E14)  
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Quadro   8:    Princípios   do   Design   de   Comunicação   inferidos   nesta   investigação   (continuação)  

Conhecimento   
de   Design   de  
Comunicação  
(Experiência   de  
Utilizador)  

Meios   de   Comunicação  

E-mail   /  
Newsletter  

Redes  
Sociais  

Aplicações  
Móveis  Chatbot  Vídeo  

Princípio   do  
Storytelling  
(Tufte   2001,   177;  
Lidwell   et   al.  
2003,   230)  

-  -  

“uma   story   (...)  
quase  

gamification”  
(E7);  

“estratégias   de  
gamificação”,  

“feedback  
constante”   (E9);  
“o   método   mais  

lúdico”   –  
“ilustrações”,  
“animações”,  

“vídeos”,  
“independente  
da   idade”   ajuda  

a   reforçar   o  
"aprendizado   e  

para   que   a  
memória   da  

pessoa   guarde  
aquele   conteúdo  

associado   à  
ilustração   e   à  

animação”   (E8)  

-  

“o   storytelling,  
a   narrativa”,  
“garante   (...)  
uma   melhor  
percepção   do  
utilizador   e   da  
mensagem”;,  

começa-se   por  
“identificar  

qual   é   o  
público-alvo”,  
“a   construir   o  
guião,   que   dá  
lugar   à   nossa  

história”   visual  
-   “storyboard”  

(E14)  

Affordance  
(Lidwell   et   al.  
2003,   22)  
Forma   segue   a  
Função    (Lidwell  
et   al.   2003,   106)  
Princípio   da  
Hierarquia   de  
Necessidades  
(Lidwell   et   al.  
2003,   124)  

-  -  

“não   estou   a  
perceber   o  

feedback”   devia  
ter   “alguma  
affordance,  

alguma   coisa  
que   indique   que  

estas   coisas  
arrastam-se   para  
cima   das   outras”  

(E9)  

“velocidade”   -  
está   muito   lento,  

“tanto   tempo  
para   apresentar  
uma   imagem,  

não   faz  
sentido”,“as  

imagens   têm   de  
ser   otimizadas  

para   estes  
meios”   (E12)  

“numa   story”  
15   segundos,  

cujo   formato   e  
Instagram  

apresentam   a  
vantagem   de  

“poder  
impactar   muita  

gente   com  
baixo   custo”.  

(E14)   

 
Os   resultados   do   presente   estudo   sugerem,   assim,   que   os   produtores   de   conteúdo   para   o   meio   digital  

entrevistados   aplicam   os   princípios   do   Design   de   Comunicação   mencionados   no   Quadro   8,   aquando   o  

desenvolvimento   de   conteúdos   para   os   cinco   diferentes   meios   de   comunicação   analisados.   Em   relação  

aos   princípios   expostos   no   capítulo    3)   Princípios   do   Design   de   Comunicação ,   repare-se   que   não   foram  

mencionados   pelos   participantes   alguns   princípios   como:    Avisos   Fáceis   de   Memorizar ,    Simetria ,    Boa  

Continuidade ,   entre   outros,   de   Lidwell   et   al.   (2003),   e   ainda   denota-se   maior   ênfase   sobre   o    Diagrama  

de   Gutenberg    e    Padrão   de   Leitura   F ,   negligenciando-se   a   referência   a   outras   tipologias   de   grelha  
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(Müller-Brockmann   1996;   Tondreau   2009;   Lupton   2010,   2015;   Samara   2017).   No   decorrer   da  

sistematização   do   Quadro   8,   foi   necessário   incluir   dois   novos   princípios   não   referenciados   na    Parte   1:  

Revisão   de   Literatura :    Princípio   da   Personalização    e    Voz    (Mayer   2005).  

O    princípio   da   personalização    consiste   nas   pessoas   aprenderem   mais   profundamente   quando   as  

palavras   numa   apresentação   multimédia   estão   em   estilo   conversacional   em   vez   de   formal.   (...)   O  

princípio   da   voz    consiste   nas   pessoas   aprenderem   melhor   quando   as   palavras   numa   mensagem  

multimédia   são   faladas   em   voz   humana,   corretamente   acentuada,   mais   do   que   uma   voz   mecânica   ou  

voz   humana   com   sotaque   estrangeiro.   (Mayer   2005,   201)  284

No   que   concerne   ao   conhecimento   de   ferramentas   digitais   pelos   participantes,   apresenta-se   no   Quadro  

9   a   sua   sistematização,   não   tendo   sido   obtidos   dados   referentes   às   plataformas   de   construção   de  

aplicações   móveis.   Os   participantes   referiram   ainda   utilizar   ferramentas   de   monitorização   e   análise  

(Yifrah   2017,   32-34),   como   Testes   A/B,   UTMs,   Google   Analytics,   para   rastrear   o   percurso   e   analisar  

comportamentos   do   utilizador   de   e-mail/newsletter,   redes   sociais   e   chatbot,   nomeadamente,   taxa   de  

abertura   de   e-mails   e   número   de   cliques   nas   hiperligações.   Referiram   também    softwares    de   análise   no  

caso   das   aplicações   móveis   (como   o   Hotjar,   podendo   ser   substituído   por     Google   Analytics).  285

Quadro   9:    Conhecimento   Tecnológico   de   Design  

 E-mail  Redes   Sociais  Aplicações  
Móveis  Chatbot  Vídeo  

Plataformas  

Mailchimp,   A7,  
caixa   de   correio  

eletrónico   normal,  
E-Goi  

Facebook,  
Pinterest,   Twitter,  
Linkedin,   Reddit,  

Instagram,  
Snapchat  

 
-  

Talkform,  
E-Goi,Web,  
Messenger,  
Facebook,  

Skype,  
WhatsApp  

  Site,   newsletter,  
YouTube,  
Facebook,  

Instagram,   Twitter,  
LinkedIn,   Vimeo   

Ferramentas  

MJML,   HTML,  
JavaScript,   

Adobe   Illustrator  
e   Photoshop  

Movie   Maker,  
Premiere  

Adobe   Suite,  
Photoshop,  

Sketch   e   XD,  
Xcode,  

Cordova,  
React,   Swift,  
ObjectiveC,  
JavaScript,  

Unity  

HTML,  
listas   de  
cartões  

Adobe   Premier,  
Affter   Effects   e  

Photoshop,  
programas   3D,  

Cinema   4D,  
DaVinci  

Formatos  
JPEG,   PNG,   GIFs  

vídeo,   texto,  
formulários  

Texto,   imagem,  
GIF,   vídeos,  

filtros,   realidade  
aumentada  

webP,   SVG,  
GIF,   PNG  

Imagens,  
texto,  
vídeo,  
scripts  

MOV,   MP4  

284   T.A.:   “The    personalization   principle    is   that   people   learn   more   deeply   when   the   words   in   a   multimedia   presentation   are   in  
conversational   style   rather   than   formal   style.   (...)   The    voice   principle    is   that   people   learn   more   deeply   when   the   words   in   a  
multimedia   message   are   spoken   in   a   standard-accented   human   voice   rather   than   in   a   machine   voice   or   foreign-accented  
human   voice.”   (Mayer   2005,   201)  
285   https://www.hotjar.com/    (consultado   em   30   de   agosto   de   2019)  
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7.   Considerações   Finais  

7.1.   Sumário  

Esta   dissertação   foca-se   na   investigação   de   um   conjunto   de   princípios   de   Design   de   Comunicação   para  

micro-aprendizagem   em   tecnologias   ubíquas,   que   oportunizam   a   aprendizagem   em   qualquer   lugar   e  

momento.   O   processo   de   Design   caracteriza-se   por   ser   iterativo   e   considerar   a   experiência   e   interação  

num   ciclo   de   vida   completo,   isto   é,   desde   a   produção   até   à   utilização   do   objeto   pelo   utilizador.   Neste  

contexto,   objetivou-se   identificar   princípios   de   Design   capazes   de   atuar   como   significadores   de  

conteúdo,   auxiliando   na   redução   do   ruído   visual   presente   na   interface   e,   consequentemente,   da   carga  

cognitiva   extrínseca   do   aprendiz,   facilitando   assim   a   aprendizagem.   Com   isso   em   consideração,   este  

estudo   culmina   na   construção   de   um   modelo   multidisciplinar   que   integra   o   Design   de   Comunicação  

no   desenho   de   micro-aprendizagem.   Ademais,   identificaram-se   e   analisaram-se   diversas   plataformas,  

ferramentas,   formatos   e   meios   de   difusão   de   micro-aprendizagem.  

No   primeiro   capítulo   –    A   emergência   da   Micro-Aprendizagem    –     estudamos   a   evolução   da   Web,   desde  

a   Web   do   Conteúdo   (1.0)   à   Web   dos   Pensamentos   (5.0),   cujas   suas   características   representam  

diferentes   desafios   nos   contextos   e   modelos   de   aprendizagem,   propiciando   a   mudança   do   conceito   de  

aprendizagem    just-in-case    para    just-in-time    e,   ainda,   a   introdução   do   conceito   de    hiperaprendizagem .  

Neste   âmbito,   abordamos   vários   modelos ,    atingindo   uma   contextualização,   definição   e   didáticas   da  

Micro-Aprendizagem.  

No   segundo   capítulo   –    Produção   de   objetos   de   Micro-Aprendizagem    –   aprofundamos   o   conhecimento  

sobre   o   funcionamento   da    Arquitetura   Cognitiva   Humana ,    Teorias   da   Carga   Cognitiva    e   da  

Aprendizagem   Multimédia    e,   ainda,   estudamos   modelos   de   desenho   instrucional.   Por   conseguinte,  

investigamos   os   processos   e   princípios   envolvidos   no   desenho   instrucional   de   objetos   de  

micro-aprendizagem.  

No   terceiro   capítulo   –    Princípios   do   Design   de   Comunicação    –   indagamos   noções   de   três   disciplinas:  

Arquitetura   de   Informação ,    Design   de   Interface   e   Interação    e    Design   da   Experiência   do   Utilizador .  

No   âmbito   da    Arquitetura   de   Informação,    identificamos   e   descrevemos   alguns   princípios   que   visam  

uma   eficiente   organização   da   informação.   No   domínio   do    Design   de   Interface   e   Interação ,  

clarificamos   a   relação   entre   os   componentes   da   semiótica   e   nomeamos   e   explicamos   alguns   princípios  

que   visam   um   eficiente   design   de   interface   e   interação.   Na   área   de    Design   da   Experiência   do  

Utilizador ,   investigamos   princípios   que   estão   na   origem   do   sucesso   da   interação   humano-máquina.  

No   quarto   capítulo   –    Método    –   caracterizamos   o   estudo   observacional,   descritivo,   transversal   e  

qualitativo   e,   descrevemos   o   guião   modular   das   entrevistas   semi-estruturadas.   Posteriormente,  
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identificamos   e   descrevemos   os   objetos   de   estudo,   caracterizamos   os   participantes,   os   instrumentos   e  

as   fases   dos   procedimentos   a   par   da   definição   das   categorias   de   análise.  

No   quinto   capítulo   –    Apresentação   dos   Resultados   –    registamos   os   resultados   das   entrevistas,   tendo  

em   consideração   os   objetos   de   estudo   e   as   categorias   mencionadas   nas   quatro   fases   dos   procedimentos  

do   quarto   capítulo.   Assim,   segmentamos   este   capítulo   em   5   secções,   correspondentes   a   cada   meio   de  

comunicação   estudado.   Por   sua   vez,   cada   secção   encontra-se   dividida   em   5   fases   correspondentes   às  

categorias   dos   procedimentos:   fase   1.1.   Arquitetura   de   Informação,   fase   1.2.   Interface   e   Interação,   fase  

1.3.   Experiência   de   Utilizador,   fase   2.   Momento   de   Ideação,   e   fase   3.   Avaliação   de   Peritos.  

No   sexto   capítulo   –    Discussão   dos   Resultados    –   refletimos   sobre   a   revisão   de   literatura,   propondo   a  

adaptação   do   modelo   multidisciplinar   TPACK,   recomendando   a   introdução   do   Conhecimento   de  

Design   nesse   modelo    –   TPACK+DK   (Figuras   91   e   92),   aquando   o   desenho   de   micro-aprendizagem.  286

Fundamentamos   esta   recomendação   através   da    síntese,   correlacionamento   e   inferição   de   Princípios   do  

Design   de   Comunicação   dos   resultados   obtidos   no   presente   estudo   (Quadro   8)   e,   ainda,   no   Quadro   9,  

indicamos   ferramentas   digitais   referidas   pelos   entrevistados   do   estudo.  

 

7.2.   Limitações   do   Estudo  
A   revisão   de   literatura   que   sustenta   esta   dissertação   foi,   em   parte,   aprimorada   em   paralelo   com   a  

análise   (método   e   apresentação   dos   resultados).   Por   conseguinte,   denotamos   que   as   categorias  

originadas   a   partir   das   preexistentes   denominações   das   secções   do   guião   de   entrevistas   (Anexo   7)  

eram   limitadoras,   podendo   comprometer   os   resultados   do   presente   estudo.   Neste   sentido,   procedemos  

a   uma   reestruturação   das   categorias   e   subcategorias   de   análise   aquando   a   explicação   do   método,  

apresentação   e   discussão   dos   resultados   –   fase   1   (secção   4.4:   Instrumentos   e   Procedimentos)   e  

capítulos   5   e   6,   respetivamente.   

Durante   a   realização   das   entrevistas,   observou-se   que   uma   minoria   dos   participantes   apresentaram  

dificuldades   na   língua   inglesa   presente   nos   objetos   de   estudo   e,   no   caso   das   redes   sociais,   enunciado  

do   momento   de   ideação.   Por   sua   vez,   esta   adversidade   pode   ter   condicionado   um   pouco   a   prestação  

dos   entrevistados   no   momento   de   ideação   e   avaliação   de   peritos.   Ao   longo   da   análise   e   resultados  

verificamos   ainda   uma   assimetria   de   questões,   nomeadamente,   só   se   incluíram   questões   relativas   a  

perguntas   a   que   o   copy   deve   responder    e   pertinência   dos    infográficos    no   caso   do   vídeo,   pelo   que  

consideramos   que   teria   sido   pertinente   abordar   estas   questões   em   todos   os   meios   de   comunicação.   Isto  

em   virtude,   respetivamente,   da   concepção   de   um   modelo   objetivo,   focado   na   resolução   de  

determinado   problema   ( Pebble-in-the-Pond )   e   ainda   de   averiguar   expectativas   sobre   mensagens  
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trabalhadas   de   forma   mais   visual   –   infográficos,   em   todos   os   meios   de   comunicação.   Não   obstante,  

por   vezes,   durante   o   desenvolvimento   das   entrevistas,   os   participantes   opinaram   sobre   estas   questões  

de   forma   indireta,   permitindo   estudá-las   ainda   que   subtilmente.  

Uma   outra   limitação   é   o   facto   de   termos   partido   para   este   estudo   com   a   ideia,   embora   sustentada   em  

pesquisa,   de   que   todos   os   media   que   compõe   a   plataforma   Curiosity   (redes   sociais,    podcasts ,    bots ,  

aplicação   móvel   e    website )   seriam   meios   de   difusão   de   micro-aprendizagem.   Conquanto,   quando  

realizamos   a   avaliação   de   peritos   ao    post    e    story    do   Instagram   sobre   a   construção   das   Pirâmides  

Egípcias,   observamos   que   os   participantes   não   eram   capazes   de   absorver   os   conceitos   gerais   do   artigo  

somente   através   da   visualização   destes   objetos.   Assim,   e   sem   abordar   a   problemática   da   veracidade  

dos   factos   apresentados,   considera-se   que   os   objetos   despoletam   apenas   a   curiosidade   do   utilizador,  

levando-o   a   clicar   na   hiperligação   e   consumir   o   conteúdo   no   sítio   web   do   Curiosity   (design   de  

conversão),   não   respeitando,   por   isso,   os   cinco   princípios   essenciais   do   desenho   de  

micro-aprendizagem   identificados   por   Buchem   e   Hamelmann   (2010,   6-7)   –   isto   é,   permitir   a  

percepção   imediata   (formato),   expressar   claramente   o   conteúdo   (foco),   a   informação   ser  

compreensível   o   suficiente   sem   os   alunos   terem   que   procurar   informação   adicional   (autonomia),   ter  

elementos   factuais   identificativos   do   autor,   tópico   e   data   da   temática   (estrutura)   e   ser   desenhados  

como   um   recurso   único   de   Internet   (endereçabilidade).  

Considera-se   ainda   que,   por   abordar   diversas   temáticas   em   detrimento   de   se   focar   num   único   assunto,  

este   estudo   tem   um   carácter   abrangente   o   que,   por   um   lado,   é   positivo,   na   medida   em   que   compreende  

diferentes   assuntos   e   meios   de   comunicação,   permitindo   generalizar   os   resultados   independentemente  

da   temática,   visando   um   modelo   universal.   Contudo,   numa   outra   perspetiva,   é   limitador   na   medida   em  

que   nem   todos   os   resultados   são   generalizáveis,   existindo   sempre   excepções   consoante   as  

características   específicas   de   cada   disciplina,   pelo   que   poderá   ser   útil   elaborar   estudos   mais   focados  

em   conteúdos   de   determinada   temática   e,   ainda,   estudar   mais   aprofundadamente   apenas   um   dos   cinco  

meios   de   comunicação   abordados   nesta   investigação.   

Por   fim,   alguns   princípios   e   elementos   da   teoria   visual   que   identificamos,   como   as    Tipologias   de  

Grelha ,    Avisos   Fáceis   de   Memorizar    e    Figura-Fundo    ( Pregnância ,    Navalha   de   Ockham ,    Boa  

Continuidade ,    Clausura ,    Proximidade ,    Semelhança ,    Conectividade   Uniforme    e    Simetria )   foram  

negligenciados   pelos   profissionais   entrevistados,   pelo   que   poderá   ser   profícuo   realizar   novas  

entrevistas   direcionadas   a   esses   princípios   e   elementos   do   Design   de   Comunicação.   Além   disso,  

poderá   obter-se   mais   algum   conhecimento   e/ou   resultados   inovadores   ao   sondar   a   perspectiva   de  

educadores   e   estudantes   sobre   as   questões   levantadas   ao   longo   deste   estudo.  
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7.3.   Conclusões   do   Estudo   

Este   estudo   proporciona   uma   visão   geral   da   evolução   da   World   Wide   Web,   respectivas   tecnologias   e  
seu   impacto   na   alteração   dos   modelos   de   aprendizagem:   desde   a   Aprendizagem   Pervasiva   até   à  
introdução   do    E-Learning ,    B-Learning ,    Flipped   Classroom ,    M-Learning    atingindo   a   Aprendizagem  
Ubíqua   (permanente,   acessível,   imediata,   interativa   e   situacional)   e   a   Micro-Aprendizagem.   Neste  
âmbito,   estudamos   a   definição,   didáticas   e   a   produção   de   objetos   de   micro-aprendizagem   desde   o  
funcionamento   da   arquitetura   cognitiva   humana   (codificação   dupla,   carga   cognitiva   intrínseca,  
extrínseca   e   relevante)   a   modelos   de   desenho   instrucional   (ADDIE,   Ciclo   Triplo,    Pebble-in-the-Pond ,  
TPACK)   alcançando   princípios   orientadores   no   desenho   de   micro-aprendizagem.   Nomeadamente,   as  
tecnologias   de   micro-aprendizagem   permitirem   o    download    e    upload    de   materiais   didáticos,   ser  
acessíveis,   personalizáveis   e    user-friendly ,   possibilitar   a   interação   de   pessoas   com   diferentes  
habilidades   tecnológicas,   suportar   a   formação   de   grupos   e   o   apoio   de   especialistas.   Ainda,   estas  
atividades   emergentes   e   situacionais   podem   abranger   diferentes   subtemas,   numa   duração   máxima   de  
15   minutos   que   contemple:   1)    Introdução    (descrição   do   tema,   problema,   tarefa),   2)    Atividade  
(exercício,   resolução   de   problemas,   texto   escrito)   e   3)    Conclusão    (discussão,   reflexão,    feedback ),  
considerando   sempre   o   propósito,   área   de   conteúdo,   entrega   e   integração   com   objetivos   de  
aprendizagem.   Além   disso,   as   unidades   de   micro-aprendizagem   devem   ser   desenhadas   num   formato  
pequeno   (de   percepção   imediata),   expressar   a   mensagem   de   forma   clara   e   focada,   ser   auto-contidas   e  
autónomas   por   forma   a   que   os   aprendizes   não   tenham   que   procurar   informação   adicional   e   estar  
devidamente   estruturadas   e   endereçadas.   As   tecnologias   devem   possibilitar   feedback,   repetição   do  
conteúdo   de   aprendizagem,   gamificação,   e   ter   uma   boa   organização   de   conteúdo   que   suporte   a  
pesquisa   sistemática   de   informações   (e.g.   hierarquias).   Nesta   linha   de   pensamento   introduzimos   o  
conhecimento   de   Design,   que   poderá   auxiliar   o   modelo   TPACK   no   tratamento   de   dados   complexos,  
oportunizando   a   aprendizagem   significativa   e   o   processo   de   cultivação   individual   ( Modelo   de   Ciclo  
Triplo )   orientado   a   determinado   problema   ( Modelo   Pebble-in-the-Pond ).   Princípios   e   fundamentos  
como   a   grelha,   tipografia,    microcopy ,   cor,   destaque,    storytelling ,   etc.   além   de   serem   visualmente  
agradáveis,   criam   um   sentido   de   hierarquia   e   de   foco,   assim   como   ordem,   equilíbrio,   propósito   e  
significado   –   concretizando   uma   experiência   sensorial   significativa.   

Deste   modo,   cremos   que   conseguimos   atingir   uma   resposta   à   nossa   questão   de   investigação   e   alcançar  
um   modelo   pertinente,   resultante   da   união   dos   componentes   do   TPACK   e   Prescrições   do   Modelo  
Pebble-in-the-Pond    com   o   conhecimento   do   Design   (Figuras   91   e   92)   –   TPACK+DK.   No  287

framework    do   Quadro   10   apresentamos   os   princípios   do   Design   de   Comunicação   inferidos   neste  
estudo   ( ✕ )     e,   no   Quadro   9,    expomos   o   Conhecimento   Tecnológico   de   Design   obtido   nesta  288

investigação.     Considerar   o   conteúdo   destes   quadros   aquando   o   desenho   de   objetos   de  
micro-aprendizagem   poderá   ser   profícuo   e   oportunizar   a   aprendizagem   significativa   e   ubíqua.  

287   Consultar   Capítulo   6:   Discussão   dos   Resultados.  
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Quadro   10:    Framework    de   Princípios   de   Design   de   Comunicação   para   Micro-Aprendizagem   
( ✕    →   inferidos;   ◯     →   não   inferidos   mas   propõe-se   estudar   a   sua   potencial   inclusão   no   futuro;   

─    →   não   inferidos   e   nem   se   propõe   incluir)  

Conhecimento   
de   Design   de   Comunicação  
(Princípios)  

Meios   de   Comunicação  

E-mail   /  
Newsletter  

Redes  
Sociais  

Aplicações  
Móveis  Chatbot  Vídeo  

Arquitetura  
de  

Informação  

Pirâmide   Invertida   e  
Hierarquia  ✕  ✕  ✕  ✕  ✕  

Segmentação,   Dividir   em  
Camadas   e   Agrupamento  ◯  ✕  ✕   ✕  ✕  

Cinco   Parâmetros  ◯  ✕  ✕  ✕  ✕   

Descoberta   Progressiva  ✕  ✕  ✕  ✕  ◯  

Consistência   e  
Modularidade   ◯  ◯  ◯  ✕  ✕  

Sinalização,   Destaque   e  
Figura-Fundo  ✕  ✕  ✕  ✕  ✕  

 

Interface   e  
Interação  

Infografia   e   Multimédia  ✕  ◯  ✕  ✕  ✕  

Enquadramento   e   Grelha   ✕  ✕  ◯  ─  ✕  

Diagrama   de    Gutenberg  
Padrão   de   Leitura   F   ✕   ✕  ◯  ◯  ─  

Cor  ✕  ✕   ✕   ◯  ✕   

Microcopy ,   Leitura   e  
Escrita   Conversacional  ✕  ✕  ✕  ✕  ✕  

Legibilidade    e    Tipografia   ✕  ✕  ✕  ✕  ◯  

Tom   e   Voz   e  
Guias   de   Estilo   ✕  ✕  ✕  ✕  ✕  

 
Experiência  

de  
Utilizador  

Personas,   Maldição   do  
Conhecimento,   Ciclo   de  
Desenvolvimento,   Carga  
de   Desempenho   
Iteratividade   

✕  ✕  ✕  ✕  ✕  

Personalização,   Design  
Centrado   no   Utilizador  ✕  ◯  ✕  ✕  ✕  

Storytelling  ◯  ◯  ✕  ◯  ✕  

Affordance   
Forma   segue   a   Função   
Hierarquia   de  
Necessidades   

◯  ◯  ✕  ✕  ✕  
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7.4.   Trabalho   Futuro  
No    framework    de   Princípios   de   Design   de   Comunicação   para   Micro-Aprendizagem   apresentado   no  

Quadro   10   propusemos   estudar   futuramente   a   inclusão   de   alguns   princípios   (◯)   que   não   foram  

identificados   na   investigação.   Isto   porque   consideramos   que   os   objetos   de   micro-aprendizagem   devem  

ser   responsivos,   conscientes   e   intencionais,   isto   é,   cada   elemento   deve   ser   pensado   consciente   do   seu  

contexto   envolvente,   incluindo   o   utilizador,   elementos   circundantes   e   a   intencionalidade   de   minimizar  

a   carga   de   desempenho.   

Assim,   para    E-mail/   Newsletter ,   sugerimos   adicionar   os   princípios   de    Segmentação ,    Agrupamento,  

Dividir   em   Camadas ,    Cinco   Parâmetros ,    Consistência ,    Modularidade ,    Storytelling ,    Affordance ,  

Forma   Segue   a   Função    e    Hierarquia   de   Necessidades .   Isto     porque,   para   apresentar    affordance ,   o  

design   de   um   objeto   deve   sempre   atender   primeiro,   respetivamente,   à   funcionalidade,   confiabilidade,  

usabilidade,   proficiência   e   criatividade.   E,   para   diminuir   a   carga   de   desempenho   do   utilizador,   poderá  

ser   pertinente,   conforme   as   características   do   conteúdo   e/ou   pedagogia,   segmentar   e/ou   agrupar   alguns  

conteúdos   visuais   e/ou   textuais,   quiçá   organizá-los   por   parâmetros   (categoria,   tempo,   localização,  

etc.),   dividir   em   camadas   lineares   ou   não-lineares,   por   forma   a   criar   uma   narrativa   consistente   e/ou  

modular,   dinâmica,   visualmente   interessante,   tornando   o   objeto   mais   funcional   e   memorável.  

Nas    Redes   Sociais    propõe-se   a   inclusão   dos   princípios   de    Consistência ,    Modularidade ,    Infografia ,  

Multimédia ,    Personalização ,    Design   Centrado   no   Utilizador ,    Storytelling ,    Affordance ,    Forma   segue   a  

Função    e    Hierarquia   de   Necessidades    porque   como   referenciado   para   o   e-mail/   newsletter,   um   objeto  

deve   atender   primeiro   à   funcionalidade   mais   do   que   à   criatividade,   e   deve   também   ter   em  

consideração   as   características   dos   utilizadores,   tornando   a   experiência   personalizável,   sempre   que  

possível.   A   consistência   e   modularidade   possibilitam   definir   linhas   orientadoras,   guias   de   estilo,   que  

viabilizam   coerência   em   diferentes   formatos   e   redes   sociais.   Além   disso,   fundamentos   como   o  

storytelling ,   o   multimédia   e   a   infografia,   possibilitam   narrar   e   organizar   os   dados   de   uma   forma   mais  

visual,   que   poderá   influenciar   positivamente   a   carga   de   desempenho   do   utilizador.  

Nas    Aplicações   Móveis    sugere-se   agregar   os   princípios   da    Consistência    e    Modularidade    em   virtude  

de   coerência,   harmonia,   adaptabilidade   a   diferentes   meios,   guias   de   estilo   que   possibilitam   identificar  

a   temática/   marca   em   diferentes   plataformas   e   formatos.   Ademais,   sugerimos   adicionar   princípios   do  

Enquadramento    e    Grelha    que   permitem   manipular   a   forma   como   a   informação   é   apresentada,   orientar  

o   posicionamento   de   elementos,   proporcionando   dinamismo,   ritmo,   hierarquia   e   harmonia   num  

sistema   universal   e   coeso   que   poderá   favorecer   o   entendimento   e   a   retenção   da   informação   na  

memória   do   utilizador.   Também   sugerimos   acrescentar   o    Diagrama   de   Gutenberg ,   conhecido   por  
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gravidade   de   leitura ,   que   é   utilizado   no   ocidente   e   proporciona   um   eixo   de   orientação   lógico   perante  

informações   distribuídas   de   forma   homogénea   e   ainda   o    Padrão   de   Leitura   F .   

No    Chatbot    propõe-se   adicionar   os   princípios   de    Cor    e    Storytelling .   A   cor   pode   ser   utilizada   na  

imagética   da   interface   para   significar   a   temática   do   bot,   agrupar,   destacar,   significar   conjuntos   de  

imagens   e/ou   vídeos,   transmitir   a   identidade   visual   da   marca   e/ou   temática.   O    storytelling    poderá  

estimular   a   envolvência   da   audiência   para   com   o   bot   e,   consequentemente,   estabelecer   uma   relação  

mais   emocional,   na   medida   em   que,   quando   aplicado   corretamente,   a   audiência   experiencia   e   recorda  

os   eventos   narrados   de   uma   forma   pessoal,   sentindo-se   parte   da   história.  

Por   fim,   no    Vídeo    sugere-se   incluir   os   princípios   de    Legibilidade ,    Tipografia    e    Descoberta  

Progressiva ,   isto   porque   a   legibilidade   é   crucial   para   proporcionar   leitura   da   informação.   Além   disso,  

a   escolha   da   tipografia   é   muito   importante   no   implícito   da   mensagem   e   na   expressão   da   personalidade  

do   conteúdo.   Por   sua   vez,   muitos   vídeos   disponibilizados   em   redes   sociais,   apresentam   um   botão   para  

o   utilizador   clicar   e   consumir   informação   adicional   do   conteúdo   apresentado   (descoberta   progressiva).   

Assim,   este    framework    visa   aperfeiçoar   o   design   da   arquitetura   de   informação,   interface   e   interação,  

significação   da   informação   e   experiência   de   utilização   das   tecnologias   ubíquas   analisadas.   Todavia,  

esta   proposta   deverá   ser   mais   indagada   e,   consequentemente,   aperfeiçoada.   Assim   sugerem-se   estudos  

futuros   focados   no   aprofundamento   das   questões,   princípios,   meios   de   comunicação   supra   referidos   e,  

eventualmente,   até   em   determinada(s)   disciplina(s)   e/ou   perspetiva(s)   de   educadores,   estudantes,  

designers   instrucionais   e/ou   visuais   e   programadores.   Estes   estudos   poderão   ser   realizados   com   uma  

amostra   maior,   indagar   outras   tecnologias   ubíquas,   realidade   virtual,   realidade   aumentada,   ferramentas  

Web   5.0   e,   até,   correlacionar   com   outras   teses   (e.g.   Teoria   do   Flow,   Mindfulness ),   mediante   as  289 290

conjecturas   que   os   sustentem.   Ademais,   apesar   de   parte   significativa   da   população   dos   países  

desenvolvidos   estar   familiarizada   com   tecnologias   ubíquas,    Internet   das   Coisas    (IoT),   jogos   sérios,  

consumir   informação   em   inter-espaços   e    on-the-go ,   nos   países   em   desenvolvimento   o   acesso   à  

eletricidade,   ao   digital   e   a   tecnologias   ubíquas   é   muito   mais   limitado,   pelo   que,   para   estes   contextos,  

sugere-se   estudar   o   papel   do   design   de   comunicação   noutras   soluções   tecnológicas   de   aprendizagem  

(e.g.   Talking   Book ).   Ainda,   poderá   ser   pertinente   a   averiguação   de   questões   como   o   Daltonismo   e   a  291

exploração   de   interfaces   que   apelem   aos   5   sentidos   (visão,   audição,   paladar,   cheiro,   tacto   –   e.g.  

Braille),   visando   a   produção   de   objetos   de   design   ergonómico   e   inclusivo.  

289  Mihaly   Csikszentmihalyi   
290  Mindfulness:    em   português   “atenção”   ou   “consciência   plena”   é   um   estado   mental   de   controlo   sobre   a   capacidade   de   se  
concentrar   no   momento   presente   independentemente   dos   pensamentos,   emoções   e   sensações,   proporcionando   alívio   do  
stress,   mais   consciência,   produtividade   no   dia-a-dia   contribuindo,   assim,   para   o   desenvolvimento   da   inteligência   emocional.  
291   Talking   Book    é   um   dispositivo   que   permite   levar   o   conhecimento   a   vilas   rurais   distantes.   Mais   informação   disponível   em:  
https://www.good.is/articles/talking-book-bringing-knowledge-to-remote-rural-villages    (consultado   em   31/08/2019)  
https://www.youtube.com/watch?v=3dK2LanBgfE    (consultado   em   31/08/2019)   
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Relativamente   ao    Modelo   TPACK+DK     (Figuras   91   e   92),   consideramos   que   o   mesmo   é   pertinente  292

no   desenho   de   objetos   de   micro-aprendizagem,   contudo   deduzimos   também   que   o   poderá   ser   para  

objetos   de   meso   e/ou   macro   aprendizagem.   Isto   porque   cremos   que   as   suas   principais   contribuições  

são   reduzir   a   carga   cognitiva   extrínseca,    ruído    dos   objetos   de   aprendizagem,   significar   o   conteúdo  

(através   da   forma   visual   e   arte   da   escrita),   auxiliando   desta   forma   na   transformação   da   informação   em  

conhecimento,   promovendo   a   aprendizagem   significativa,   sendo   útil   nos   contextos   de   aprendizagem  

supra   referidos.   Todavia,   sugerimos   a   realização   de   estudos   futuros   para   comprovar   tal   conjuntura.  

Finalmente,   o   modelo   de   Ciclo   Triplo,   no   qual   se   fundamenta   o   processo   de   cultivação   individual   da  

micro-aprendizagem,   levanta   uma   questão   ética   importantíssima   tanto   para   educadores,   como  

designers,   programadores   e   cidadãos   em   geral:    Estamos   a   fazer   as   coisas   de   forma   correta,   e   o   correto  

é   alicerçado   por   poder   ou   o   poder   é   alicerçado   pela   retidão?    (Flood   e   Room   2018,   266)   Isto   é,   a  

evolução   tecnológica   aproximou   pessoas,   facilitou   o   acesso   à   informação,   mas   também   incorporou  

processos   de    big   data   e    data   mining   que   estão   na   origem   da   Web   5.0   e   inteligência   artificial,   são  293 294

invisíveis   para   utilizadores   comuns,   e   permitem   identificar   padrões   de   comportamento   e   interesses   dos  

utilizadores   através   da   análise   de   dados   provenientes   das   suas   ações   em   plataformas   da   Internet.   Ora,  

por   um   lado   a   análise   e   correlacionamento   destes   dados   é   positiva   porque   possibilita   a   criação   de  

personas   que     orientam   decisões   sobre   características   de   interação,   estética   e   requerimentos   de   dado  

produto,   visando   uma   experiência   mais   personalizável.   Por   outro   lado,   quando   e/ou   se   utilizados   para  

fins   inapropriados,   estes   padrões   de   dados   poderão   originar   problemas   de   cibersegurança   e,   até,  

manipular   utilizadores   que   não   tenham   um   pensamento   crítico   aprimorado,   originando   consequências  

para   todo   o   planeta   (e.g.   Cambridge   Analytica ).   Conscientes   desta   problemática,   sugerimos   estudos  295

futuros,   sobre   a   cibersegurança   dos   meios   de   comunicação   de   aprendizagem   existentes   e   a   análise   de  

possíveis   soluções   tecnológicas   fidedignas   (e.g.   Intranet),   ambicionando   uma   relação   harmónica   e  

equilibrada   entre   ser   humano,   máquina   e   vida   no   planeta.  

  

292   Consultar   Capítulo   6:   Discussão   dos   Resultados.  
293   Big   Data:    termo   que   se   refere   a   conjuntos   de   dados   de   grande   volume,   variedade   e   velocidade,   que   foi   substancialmente  
incrementado   com   o   surgimento   da   Internet.  
294   Data   Mining:    em   português   Prospecção   de   Dados   é   o   processo   de   explorar   grandes   quantidades   de   dados   visando  
identificar   padrões   existentes   entre   variáveis   gerando,   consequentemente,   novos   subconjuntos   de   dados,   identificativos   de  
tendências   dominantes   em   determinado   grupo.  
295   Nada   é   Privado:   o   Escândalo   da   Cambridge   Analytica    (2019).    https://www.netflix.com/pt/title/80117542  
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Anexos  

Anexo   1:   Tabela   Comparativa   da   Evolução   da   Web  
Versão   original   da   sistematização   dos   resultados   da   análise   e   comparação   da   evolução   da   Web,   desde   a  

Web   de   Conteúdo   (1.0)   até   à   Web   de   Contexto   (3.0).  

Quadro   1:    Comparação   entre   Web   1.0,   2.0   e   3.0   (Choudhury   2014,   8099)  

Web   1.0  Web   2.0  Web   3.0  

1996-2004  2004-2016  2016+  

The   Hypertext   Web  The   Social   Web  The   Semantic   Web  

Tim   Berners   Lee  Tim   O’Reilly,   Dale   Dougherty  Tim   Berners   Lee  

Read   Only  Read   and   Write   Web  Executable   Web  

Millions   of   User  Billions   of   User  Trillions+   Of   Users  

Echo   System  Participation   and   Interaction  Understanding   Self  

One   Directional  Bi-Directional  Multi-user   Virtual   Environment  

Companies   Publish   Content  People   Publish   Content  People   build   application   though  
which   people   interact   and   publish  
content.  

Static   content  Dynamic   content  Web   3.0   is   curiously   undefined.  
AI   and   3D,   The   web   learning  

Personal   Websites  Blog   and   Social   Profile  SemiBlog,   Haystack.  

Message   Board  Community   portals  Semantic   Forums  

Buddy   List,   Address   Book  Online   Social   networks  Semantic   Social   Information  
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Anexo   2:    Microlearning,     Mesolearning    e    Macrolearning  
Versão   original   da   sistematização   de   exemplos   de    Microlearning ,    Mesolearning    e    Macrolearning .  

Quadro   2:    Exemplos   de    Microlearning ,    Mesolearning    e    Macrolearning    (Hug   2005,   3)  

 Example   1  
Semiotics  

Example   2  
Language  
Learning  

Example   3  
Learning  
Contents  

Example   4  
Course  
structure  

Example   5  
Competency  
classification  

Example   6  
Sociology  

Micro  
level  

single   letters  vocables,  
phrases,  
sentences  

learning  
objects,   micro  
content  

learning  
objects  

competencies  
of   learners   or  
teachers  

individualized  
learning  

Meso  
level  

words,  
letter-figure  
combinations,  
sentences  

situations,  
episodes  

sub   areas,  
narrow  
themes  

topics,  
lessons  

designing   a  
lecture  

group   learning  
or  
organizational  
learning  

Macro  
level  

texts,  
conversation,  
linguistic  
communication  

socio-cultural  
specifics,  
complex  
semantics  

topics,  
subjects  

courses,  
curricular  
structures  

designing   a  
curriculum  

learning   of  
generations,  
learning   of  
societies  
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Anexo   3:    Macrolearning     vs.     Microlearning  
Versão   original   do   quadro   comparativo   entre   Macro-aprendizagem   e   Micro-aprendizagem.  

Quadro   3:    Comparação   entre    Macrolearning    e    Microlearning    (Buchem   e   Hamelmann   2010,   5)  

    Macrolearning  Microlearning  

1  Learning   Context  Formal   learning  Informal   learning  

2  Time   spent  Several   hours  A   few   seconds   up   to   about   15   minutes  

3  Content   type  Learning   modules,   comprising   and  
structuring   a   broader   range   of   ideas   or  
topics   and   combining   learning   objects  

Microcontent   as   small   chunks   of  
information,   focusing   on   a   single  
definable   idea   or   topic  

4  Content   creation  Content   created   by   subject   matter  
experts,   usually   with   authoring   tools  

Content   co-created   by   learners   wit   Web  
2.0   and   rapid   e-learning   tools  

5  Content  aggregation  and    
fragmentation  

Learning   objects   usually   need   to   be  
combined   with   other   learning   objects  
to   enable   full   understanding;   content  
can   be   easily   split   for   re-use   and  
restructuring  

Microcontents   units   are   self-contained  
as   they   can   be   understood   without   any  
additional   information;   microcontent  
cannot   be   divided   into   smaller   pieces  
without   the   loss   of   meaning  

6  Content   retrieval  Courses   or   topics   retrievable   through   a  
unique   URL,   however   single   learning  
objects   are   not   addressable  

Microcontent   has   a   unique   URL  
(permalink),   which   make   even   small  
chunks   of   information   retrievable  

7  Structure  of  the  learning     
cycle  

Hierarchic,   sequential,   pre-planned  
structures   consisting   of   a   number   of  
units   or   lessons,   each   combining    a  
number   of   learning   objects,   such   as  
texts,   images,   audio,   video  

Dynamic,   flexible   structures   created   by  
learners   in   the   process   of   learning  
through   syndication,   aggregation   and  
modification,   based   on   such   data   as  
social   tags   and   bookmarks  

8  Target   group  Learners   aiming   at   gaining   insight   into  
topics   defined   by   domain   experts  

Learners   aiming   at   exploring   concepts  
or   solving   practical   problems  

9  Learner’s   role  Learners   as   consumers   of   content,  
attempting   to   build   mental   structures  
similar   to   those   of   experts  

Learners   as   prosumers   of   content,  
building   own   mental   structures   through  
exploration   and   social   interaction  

10  Learner   participation  Focuses   on   learner-content   interactions  Focuses   on   social   interactions   between  
learners  
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Anexo   4:    Social   Media     vs.    Micro-aprendizagem  
Versão   original   da   sistematização   de   plataformas   comuns   de    social   media    e   tipos   de   conteúdo   de  

micro-aprendizagem   que   elas   suportam.  

Quadro   4:    Plataformas   comuns   de    social   media    e   tipos   de   conteúdo   
de   micro-aprendizagem   que   elas   suportam   (Trowbridge,   Waterbury   e   Sudbury   2017)  

Instagram  Snapchat  Twitter  Facebook  

Image   or   video   (60  
seconds   max);   text  
annotations;   tags;  
hashtags;   good  
searchability  

Image   or   video   (10  
seconds   max);   drawn  
annotations;   emoji;  
limited   text   use  

Images;   videos   (recorded  
or   live   streamed);   links;  
up   to   140   characters   of  
text;   hashtags;   good  
searchability  

Images;   videos;   links;  
short   or   long   text;  
tagging/mentions;  
applications  

Complexity:   Medium  Complexity:   High  Complexity:   Easy  Complexity:   Easy   to  
medium,   depending   on  
use  
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Anexo   5:   Prescrições   Modelo    Pebble-in-the-Pond  
Versão   original   do   quadro   com   os   Princípios   e   Prescrições   do   Modelo    Pebble-in-the-Pond .  

Quadro   5 :   Princípios   e   Prescrições   do   Modelo    Pebble-in-the-Pond    (Merrill   2013,   271)  

Designing   a   problem   includes   the   following   activities:  

● Identify   the   content   area   and   primary   goal   of   the   instruction.   
● Identify   the   learner   population   for   the   instruction.   
● Identify   a   class   of   problems   that,   when   solved,   accomplish   the   learning   goal.   
● Design   a   prototype   demonstration   of   the   problem.   
● Design   a   prototype   application   for   the   problem.  

Designing   a   problem   progression   includes   the   following   activities:  

● Determine   the   component   skills   required   to   solve   each   of   the   problems   in   the   sequence.   
● Arrange   a   progression   of   problems   from   simple   to   complex   such   as   all   of   the   desired  

component   skills   required   to   solve   the   problems   in   the   sequence.  
● Design   a   prototype   demonstration   or   application   for   each   problem   in   the   progression.  

Designing   strategies   for   component   skills   includes   the   following   activities:  
● Based   on   the   chart   of   component   skills,   design   demonstration   and   application   for   each  

component   skill   the   first   time   it   is   required   by   a   problem.  
● Check   to   be   sure   that   application   of   the   component   skill   is   required   by   at   least   two  

additional   problems.  

Designing   structural   framework   enhancement   includes   the   following   activities:  

● Design   a   structural   framework.   
● Design   guidance   based   on   this   structural   framework.   
● Design   coaching   based   on   this   structural   framework.  

Designing   peer-interaction   enhancement   includes   the   following   instructional   design  

activities:  

● Modify   applications   to   facilitate   peer-collaboration.   
● Assign   collaboration   groups   to   collaborate   and   critique   one   another   at   they   solve  

application   problems.  

Finalizing   the   instructional   design   includes   the   following   activities:  

● Finalize   navigation.   
● Finalize   interface.   
● Design   supplemental   materials.  

Designing   assessment   and   evaluation   includes   the   following   activities:  

● Identify   data   sources.   
● Modify   the   prototype   to   enable   data   collection.   
● Design   other   evaluation   instruments.   
● Conduct   formative   evaluation.  
● Revise   prototype.  
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Anexo   6:   Grau   de   Negociação   e   Produção   (Pedagogias)  
Versão   original   do   quadro   de   caracterização   das   pedagogias   de   acordo   com   o   grau   de   negociação   e  

produção.  

Quadro   6:    Caracterização   das   Pedagogias   de   acordo   com   o   grau   de   negociação   e   produção   (183)  

 Non-negotiated  Negotiated  

No   product  Transmissive  Dialogic  

Product  Constructionist  Co-constructionist  
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Anexo   7:   Guião   das   Entrevistas  
Abaixo   apresenta-se   o   guião   das   entrevistas   realizadas   aos   produtores   de   conteúdo   para   o   meio   digital.  
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Anexo   8:   Quadros-síntese   dos   resultados   das   entrevistas  
Abaixo   apresentam-se   quadros-síntese   resultantes   da   transcrição   dos   testemunhos   dos   entrevistados.  

Quadro   11:    Conhecimento   de   Arquitetura   de   Informação   Meio   de   Comunicação:   E-mail/   Newsletter  

Arquitetura   de   Informação  

Entrevistados  E1  E2  E3  

Processo   de  
Organização   de  

Informação  

"...a   “above   the   fold”   [na  
primeira   parte   visível]   da  
newsletter   deve   conter  
sempre   a   mensagem   que  
quer   verdadeiramente  
comunicar   naquele  
momento,   seja   o   novo  
produto,   deve   ser   sempre   a  
primeira   coisa   a   ser   vista   na  
newsletter.   Depois,   toda   a  
outra   informação   vai  
aparecer   depois   (...)   mas  
também   não   exagerar,   nunca  
meter,   tipo,   dez   produtos,  
três   ou   quatro   no   máximo.";  
"Porque   acaba   por,   na   minha  
opinião,   acaba   por   saturar";  
(...)   "De pois,   também,   no  
final   de   tudo   (...)   também  
referenciar   as   redes   sociais  
onde   se   está   inserido,   links  
para   o   site   próprio,   tipo,   de  
navegação   do   menu.";   "...a  
primeira   informação   era   o  
que   realmente   se   quer  
comunicar   com   aquela  
newsletter."   [depois   haveria  
alguma   informação  
secundária   ou   complementar  
àquela   informação   principal,  
e   depois   um  
redirecionamento   para   as  
redes   sociais,   algo   que   ainda  
pode   informar   mais]”;  
"...depois   é   tentar   aproveitar  
ainda   mais   a   newsletter   para  
outras   coisas   que   se   queira  
comunicar."  

  "...   sempre   que   é   pedida  
alguma   newsletter,   existe  
um   briefing   e   um   copy   que  
já   é   enviado...".   "...existe  
sempre   um   logótipo,   que  
está   presente   sempre   no  
início,   para   identificar   quem  
é   o   sender   da   newsletter.";  
"Depois,   existe   sempre   um  
banner   inicial,   que   é   sempre,  
por   norma,   constituído   por  
imagem   e   texto   e   um   CTA  
(Call   To   Action),   um   botão  
que   (...)   resume   um  
bocadinho   a   informação   (...)  
da   newsletter   e   dá   logo   ao  
utilizador   um   bocadinho   a  
noção   do   que   vai   existir,   é  
um   bocadinho   um   resumo  
do   que   vem   abaixo.";   "E  
embaixo,   vem   a   informação  
complementar,   da  
campanha,   do   evento,   da  
promoção,...   São,   podem   ser  
ícones,   podem   ser   listas,   (...)  
pode   ser   texto   corrido,   mas  
basicamente   vem   a   suportar  
a   campanha   que   está  
acima.";   "Podem   ou   não  
existir   depois   as   redes  
sociais   no   fim,   para   o  
utilizador   ser  
reencaminhado   para   essas  
redes   sociais,   se   for   o  
caso...";   "...existe   sempre  
um   header   e   um   footer   com  
o   “unsubscribe”,   o  
destinatário   etc,   por   causa  
do   GDPR."  

"perceber   a   identidade  
visual   da   empresa";  
"...depois   procurar  
exemplos";   "...perceber  
para   quem   é   que   estamos  
a   construir   a   newsletter";  
"...ir   tirar   exemplos   ou  
ver   já   estruturas   que   estão  
desenvolvidas   e   tentar  
adaptar   essa   identidade  
visual;   a   informação   que  
eu   tenho   a   estruturas   já  
desenvolvidas   (...)   Porque  
é   que   eu   faço   isto?  
Porque,   muitas   das   vezes,  
quando   enviava   as  
newsletters,   existe   uma  
grande   dificuldade   entre  
eles   funcionarem   no  
Hotmail   ou   Gmail   ou  
noutras   aplicações,  
Outlook,   por   aí   fora.   Por  
isso   mesmo   é   que,   muita  
das   vezes   utilizava  
estruturas   [frameworks]  
(...)   já   prontas   para   esse  
fim,   mesmo."  
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Quadro   12:    Conhecimento   de   Interface   e   Interação   do   Meio   de   Comunicação:   E-mail   /   Newsletter  

Interface   e   Interação  

Entrevistados  E1  E2  E3  

Plataformas   “Mailchimp”,   “A7”,  
“MJML”  

"...enviar   e-mails   pela   caixa  
de   e-mail   normal",  
Mailchimp,   E-Goi,  
"...dependendo   das  
características   de   cada   (...)  
mensagem,   (...)   o   formato  
que   se   utiliza   é   que   difere”  

E-Goi   e   Mailchimp  

Formatos  “Imagens   normais   estáticas  
(JPEG,   PNG),   GIFs.,   texto  
também,   HTML;”  
"JavaScript   acho   que   é   tricky  
(...)   não   é   uma   coisa   que   os  
clientes   de   e-mail   queiram  
que   aconteça   (...)   porque  
pode   influenciar   em   muita  
coisa,   ou   seja,   pode   tomar  
ações   sem   o   utilizador   dar  
autorização”  

Vídeo   "mas   não   funciona   em  
Outlooks";   GIFs   animados  
"mas   não   funciona   em   (...)  
Outlooks   e   (...)   iOSs";  
"...também   é   difícil   inserir   os  
formulários   porque   não   é  
compatível   com   todos   os  
clientes   de   e-mail.”  

"Imagem";   "Vídeo";  
"Texto"  

Vantagens  Comunicar   “novos   produtos”  
(...),   “tudo   o   q ue   seja   sites   de  
conteúdos”   (...)   “promoções”  
(...),   “novidades”.  

“...Informar   de   um  
determinado   evento”,   (...)  
“...de   uma   determinada  
campanha   de   desconto,  
promoção,   etc.”  

  "quando   queremos  
passar   a   informação”;  
"queremos   vender   um  
produto"  

Desvantagens  "Comunicar   algo   que   as  
pessoas   já   conheçam   acho  
que   não   faz   muito   sentido";  
[Spam   das   newsletters];    “Não  
se   deve   fazer   com   e-mail  
marketing   fraude/pishing”  

"...se   a   informação   que   está  
presente   na   newsletter   for  
falsa   e   induzi r   o   utilizador  
em   erro...";   "...se   o   envio   for  
massivo,   tornando-se   a  
newsletter   spammer”  

[dificuldade   de  
compatibilidade   de  
clientes   de   e-mail]  
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Quadro   13:    Conhecimento   de   Experiência   de   Utilizador   do   Meio   de   Comunicação:   E-mail/Newsletter  

Experiência   de   Utilizador  

Entrevistados  E1  E2  E3  

Tom   e   Voz   da  
Mensagem  

"va i   depender   da  
marca   (...)   do   tom  
de   voz   que   a   marca  
tem...";   "coerência  
entre   a  
comunicação   que   a  
marca   faz   e   tentar  
ao   máximo   replicar  
isso   na   newsletter  
(...)   pode,   se  
calhar,   ser   mais  
extravagante   se   for  
um   (...)   produto  
novo   ou   (...)  
promoção   (...)   mas  
nunca   sair   do   que  
já   existe...";  

"...o   tom   da   mensagem   está   sempre  
associado   ao   tom   da   marca..."   (...)  
"...numa   marca   em   que   o   tom   é  
mais   informal,   a   linguagem   (...)   [e]  
a   imagem   que   se   usa   também   é  
mais   informal";   "Numa   marca  
mais   virada   para   o   setor   financeiro,  
é   um   bocadinho   o   inverso,   o   tom   é  
mais   formal,   as   mesmas   cores,   a  
paleta   de   cores   que   é   utilizada   é  
mais   formal,   é   mais   neutra   e   as  
imagens   um   bocadinho   mais  
corporativas.";   "...sempre   um  
bocadinho   pendente   do   sender,   de  
quem   é   que   envia   a   mensagem   (...)  
a   marca   é   (...)   transposta,   refletida  
na   mensagem,   na   newsletter."  
"Quanto   mais   informal,   for   uma  
marca,   mais   informal   vai   ser   o   tom  
e   as   imagens   e   todo   o   imagético  
que   vai   ser   utilizado   na  
newsletter."  

"Muitas   das   vezes,   sim,   o   copy  
chega   e   (...)   muitas   das   vezes  
tenho   essa   estrutura  
[framework]   e   depois   tento  
adaptar   o   copy   que   tenho,   à  
estrutura   existente..."  

Estratégias  
para   uma  

Experiência  
de   Utilizador  

Positiva  

Above   the   Fold   -  
"tudo   o   que   se   quer  
comunicar,   tem  
que   estar   sempre  
above   the   fold,   ou  
seja,   as   coisas   mais  
importantes,   nunca  
fazer   o   utilizador  
fazer   scroll   na  
newsletter   para  
encontrar   o   que   se  
quer   realmente  
comunicar.";  
"...Disponibilizar   a  
ação   o   mais   rápido  
possível."  

“Outra   coisa   que   pode   influenciar,  
também   pode   ser   (...)   o   copy   que   é  
usado.   A   linguagem   direta  
funciona   melhor   (...)   em   vez   de  
dizer   “Saiba   mais”,   se   utilizar   uma  
linguagem   direta   “Quero   saber  
mais”,   o   utilizador   tem   mais  
tendência   a   chegar   lá.   Mesmo   a  
orientação   da   imagem   (...)   Tudo,  
tudo   acaba   por   influenciar   o  
comportamento   do   utilizador,  
quando   abre   a   newsletter."  

  "...a    maioria   das   pessoas   hoje  
em   dia   vê   as   newsletters   no  
telemóvel.";   "...não   podemos  
pensar   só   em   (...)   desktop,   (...)   e  
temos   que   ter   essa   atenção...  
[mobile-first]";   "às   vezes   (...)  
construímos   uma   newsletter  
com   um   tipo   de   fonte,   e   depois  
vamos   ter   essa   dificuldade   que  
ele   não   vai   funcionar.";   "...a  
newsletter   chegava-me   com   um  
tipo   de   fonte   e   eu   tinha   que  
adaptar   ao   browser   ou   (...),   aos  
diferentes   browsers,   e   tinha   que  
escolher   o   Arial   pronto   (...)";   "A  
cor   (...)   depende   um   bocadinho  
do   público-alvo   (...)   temos   que  
ter   essa   sensibilidade   (...)   para  
quem   é   que   estamos   a   enviar   a  
newsletter   (...)   e   tentar   dentro   de  
uma   palete   de   cores,   (...)  
escolher   a   cor   que   transmite   o  
significado   que   queremos.”  
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Quadro   14:    Avaliação   de   Peritos   à   Newsletter   1:    What   is   User   Experience  

Entr.  Comentário   Crítico  

E1  "faz   sentido   [dividirem   em   três   n ewsletters]";   "muito   extenso   este   conteúdo";   "Acho   que   se   eu   já  
tivesse   interesse   em   receber   isto,   acho   que   não   me   importava   de   receber   isto   assim   no   e-mail,   acho  
que   sim.";   [Em   relação   à   imagem]   "Não   acho   que   seja   muito   representativa   (...)   quando   penso   em  
user   experience,   penso   sempre   em   digital";   "pessoalmente,   não   [me   sentia   motivado   a   aprender   por  
esta   newsletter],   porque   prefiro   consumir   mais   vídeo,   quando   estou   a   aprender   alguma   coisa.";   "[O  
utilizador]   fechou   o   e-mail   enquanto   no   site,   se   calhar,   acaba   de   ver   esse   vídeo,   tem   relacionados   ou  
vai   ver   outro.   A   nível   de   performance,   não   sei   se   isso   é   muito   bom   para   [o   negócio]."  

E2  "Eles   fizerem   três   newsletters   diferentes.";   "É   assim,   pronto,   então   tem   o   logótipo   deles   no   início.";  
"Tens   uma   imagenzinha   que   é   representativa   e   depois   tem   a   User   Experience.   Depois,   tudo   o   resto   é  
boring.";   "...se   calhar   cumpre   o   briefing   que   é,   [o   utilizador]   já   preencheu   um    form    e   deu   o   seu   e-mail  
a   dizer   que   estava   interessado   em   receber   a   informação   e   receber,   então,   micro-aprendizagens   desta  
instituição.";   [Mas   enquanto   utilizador...]   "É   boring.";   [Sentia-se   motivado   a   aprender   isso   durante   o  
pequeno-almoço?]   "Não.";   [Então,   mas   porquê?]   "Porque   é   boring.   (...)”;   "Tem   muita   informação,  
tem   muita   informação.   Está   formatada   toda   da   mesma   forma.   Se   calhar,   se   “What   is   a   film?”,”What  
is   a   Cinema?”   Se   estas   coisinhas   tivessem   algum   tipo   de   destaque   no   texto,   quer   a   nível   de   Font   Size,  
quer   a   nível   de   Color,   até   mesmo   de   espessura,   tornava,   quebrava   ali   um   bocadinho,   porque,   quando  
se   está   a   receber   um   e-mail,   lê-se   um   bocadinho   na   diagonal.   Então   faz   um   scroll   down   para   ver   o  
que   é   que   tem   e   depois,   ah,   será   que   vale   a   pena   ler   ou   não?   Vou   perder   o   meu   pequeno-almoço   a   ler  
isto   ou   não?   E   quando   tem   algum,   alguns   apontamentos   no   meio   da   newsletter   que   chamem   a  
atenção,   que   sejam,   tipo,   um   H3   ou   H4   que   faça   ali   um   bocadinho   a   quebra,   sem   querer   acaba-se   por  
ler   de   forma   mais   intuitiva   do   que   este   texto   corrido.   Mas   depois   sim,   tem   aqui   a   parte   do  
Recommended   Book   que   é   mais   um   bocadinho   mais   de   informação   na   parte   do   share   e   tem   aqui   o  
CTA   para,   se   tiver   alguém,   algum   conhecido   que   queira   receber,   que   queira   receber   também   esse   tipo  
de   cursos   de   micro-aprendizagem,   tem   aqui   para   partilhar   com   eles.";   "Eu   acho   que   é   uma   forma,   eu,  
como   utilizador   não   lia   e   como   designer   escolhia   uma   forma   diferente   de   apresentar   este   e-mail."  

E3  "A   imagem   é   (...)   usar   uma   imagem,   uma   imagem   que   capte   logo   a   atenção.";   "Aquilo   é   uma   tesoura,  
não   é,   e   os   lápis,   sim.   É   assim,   talvez   a   imagem,   sim,   é   representativa,   não   sei   se   o   enquadramento  
seja   talvez   o   melhor   (...)   talvez   o   enquadramento,   se   fosse   outro,   sim,   mas   é   representativo.";   "...no  
geral,   faz   sentido   a   imagem.   Sim,   depois   acho   que   o   facto   de   o   texto   estar   assim   corrido   também   e  
está,   o   alinhamento   e   tudo.";   “[Isso   é   apelativo   para   ti?]   Não   sei   se   captaria   a   minha   atenção,   porque  
é   só   texto   e…   Para   já,   até   acho   que   está   um   bocadinho   longa,   é   muita   informação   e   só   tem   texto,   eu  
chego   aqui   a   meio,   já   perdi   se   calhar   um   bocadinho   o   entusiasmo   em   continuar   e   acho   que   a   fonte   é  
um   bocadinho   pequenina   talvez."  

  

171  

 



 

Quadro   15:    Avaliação   de   Peritos   à   Newsletter   2:    Online   and   Offline   User   Experience  

Entr.  Comentário   Crítico  

E1  "O   que   eles   estão   a   fazer   aqui   é,   na   verdade,   é   um   trabalho   honesto   para   o   utilizador   mas   a   nível   de  
performance,   não   acho   que   ganhem   com   isso.";   "As   imagens   acho   que   não   são   bem   escolhidas   para  
aqui,   sinceramente.";   "[Considera   apelativo?]   Nem   por   isso.   Mas   lá   está,   mas   se   eu   me   tivesse  
inscrito   nisto,   a   imagem   era   secundária   para   mim   porque   eu   queria   ler   o   que   vinha   abaixo.   Por   isso,  
esta   imagem,   até   podia   não   ter   imagem   nenhuma.";   "Se   eu   me   tivesse   inscrito   (...)   não   me   importava  
de   ler   isto   assim."  

E2  "O   segundo,   pelo   menos,   já   tem   aqui   umas   quebras   ao   meio,   mas   mesmo   assim,   é   tudo   corrido   ao  
mesmo,   é   tudo   corrido   ao   mesmo.";   "[sente-se   motivado   a   continuar   a   aprender?]   Não.   Eu   até  
gostava   de   ver   qual   é   a   taxa   de   abertura   destes   e-mails.”  

E3  "Esta   imagem   já   é   mais   apelativa   e   as   cores   também.   Apesar   que   a   outra   também   tinha   cor,   mas   não  
sei   se   este   azul   teria   mais   impacto.";   "Acho   que   tem   muito   texto...";   "Acho   que   é   muito   longa   e  
pronto,   eu   leio   e   chego   aqui   a   meio,   talvez   devia   ter   uma   imagem   a   tentar   criar   algum   tipo   de  
separação   entre   informação   para   percebermos   que   é   que   trata   cada   coisa.   E   acho   que   a   fonte   é  
pequenina,   continuo   a   achar   isso,   e   eu   vejo   bem.";   "eu   consigo   ver   bem,   porque   se   for   uma   pessoa  
que   (...)   que   leia   mal,   se   estiver   a   olhar   para   isto,   vai   perder   um   bocadinho   o   entusiasmo   em  
continuar   a   ler."  
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Quadro   16:    Avaliação   de   Peritos   à   Newsletter   3:    Starting   to   Understand   Users  

ENT.  Comentário   Crítico  

E1  "Porque   esta   imagem   não   me   diz   nada,   acho   que   vem   aqui    Starting   to   Understand   Users    e   tem   uma  
máquina   de   escrever.";   "...não   acho   que   seja   assim   tão   direto...";   "eu   acho   que   isto   está   bom   para,  
para   os   utilizadores   deles   que   querem   receber   exatamente   isso.   Se   calhar,   daí   também   não   estarem  
muito   preocupados   com   a   imagem   que   põe   assim,   se   calhar."  

E2  “O   terceir o,   deixa   ver.   Terceiro,   é   exatamente   a   mesma   coisa.";   "Eu   acho   que   para   eles,   funcionava  
muito   melhor   se   eles   tivessem   metido   aqui   um   conteúdo   de   vídeo,   que   o   utilizador   clicava   e   ia   para   o  
vídeo.   Eu   acho   que   a   micro-aprendizagem:   estar   a   aprender   em   e-mail   é   maçudo.";   "Porque   o  
utilizador   de   e-mail   é   “on   the   go”,   não   fica,   tipo,   está   a   tomar   o   pequeno-almoço,   está   “on   the   go”,  
não   está   propriamente   sentado,   com   foco,   a   ler   com   atenção   aquilo   que   estás   a   ver.   Está   “on   the   go”,  
está   em   movimento,   tipo,   imagine,   está   no   metro,   está   a   caminho   do   trabalho,   está   na   sua   pausa   de  
almoço,   está,   tipo,   tem   cinco   minutos   de   lanche,   está   “on   the   go”,   é   uma   coisa   que   vai   ao   seu   e-mail  
pessoal   e   está   em   movimento.   E   então   é   uma   leitura   rápida   e   este   tipo   de   estratégia   de  
micro-aprendizagem   em   e-mail,   eu   acho   que   não   funciona   muito   bem.   Acho   que   é   daqueles  
conteúdos   que   o   utilizador   coloca   de   lado,   como   favorito   ou   faz   uma   flag   naquelas,   naqueles  
e-mails,   e   depois,   quando   tiver   tempo,   se   tiver   tempo,   vai   lá   ver.   Mas,   por   norma,   acho   que   vai   ficar  
lá.";   “[Mas,   se   calhar,   isso   poderá   estar   relacionado   com   a   forma   como   organizaram   essa  
informação,   se   tivesse   aí   outros   GIFS   animados,   outro   tipo   de   media...]   Sim,   eu   acho   que   poderia  
passar   por   serem   menos   textuais   e   mais,   e   mais   representativos   e   mais,   usarem   mais   ilustrações  
daquilo   que   eles   estão   a   passar.   Se   calhar,   chamavam   um   bocadinho   mais   atenção   e   o   utilizador   não  
ficava   tão...   a   ver   esta   informação   toda   no   e-mail,   o   utilizador   fica   um   bocado,   “não   tenho   tempo  
para   ler   isto”,   leio   isto   mais   tarde,   e   depois   acaba   sempre   por,   ou   lê   isto   antes   de   ir   para   a   cama.";   "E  
mesmo   assim,   está   naquele   lusco   fusco,   ou   seja,   a   micro-aprendizagem   aqui   fica   comprometida   ou   é  
uma   coisa   mais   visual,   uma   coisa   tipo   mais   áudio,   mais   vídeo   que,   se   calhar,   funciona   muito,   muito  
melhor   do   que,   do   que   a   newsletter   (...)”   “[Então,   se   tivesse   que   aprender   sobre   Experiência   de  
Utilizador   e   não   tivesse   disponibilidade   de   ir,   realmente   fazer   uma   formação   sobre   isso,   presencial  
e...]   Eu   acho   que   utilizava,   eu   acho   que   o   melhor   seria   mesmo   o   vídeo   e   depois   faziam   uma  
campanha   de   e-mail   que   suportasse   isso   e   que   levasse   o   utilizador   para   os   vídeos.";   "Que   fosse   um  
bocadinho,   ou   seja,   que   suportasse   o   e-mail   marketing   estava   suportado   por   vídeo   porque   o   vídeo,   o  
utilizador   consome   muito   melhor.   Está   na   sua   viagem,   está   de   metro   ou   de   comboio,   mete   os   fones,  
está   a   ouvir   a   micro-aprendizagem,   sem   perceber,   os   cinco   minutos   passaram   e   interiorizou   muito  
mais   do   que   ver   sete   ou   oito   parágrafos   corridos   de   texto.";   "Infográficos,   se   calhar   resultava   melhor,  
porque   é   mais...   A   mensagem   que   está   a   passar   está   mais   trabalhada,   é   mais   visual,   o   utilizador   tem  
mais   tendência   a   responder   de   forma   positiva   àquilo   que   vê,   àquilo   que   ouve   do   que   àquilo   que   lê.";  
"[Certo,   levantou   a   questão   aqui   do   vídeo,   no   metro,   se   calhar   consumiria   realmente   o   vídeo   mais  
facilmente,   mas   depois   tem   a   questão   também   dos   dados   móveis,   tipo,   um   e-mail   consome…]";  
"Agora,   todos   os   metros,   todos   os   metros    têm   wi-fi.";   “[mas   se   não   tiverem   wi-fi,   o   e-mail,   poderia  
ser   uma   melhor   forma]   Poderia,   mas   eu   acho   que   usava   como   complemento   ou   tentava   fazer  
ilustrações.   Mas   aí   tinha   que   sempre   ter   um   bocadinho,   fazer   A/B   testing   seria   perfeito   para   ver   o  
que   é   que   funciona   melhor,   porque   eu   tenho   sérias   dúvidas   que   esse   e-mail,   da   forma   como   estão  
construídos,   consigam   fazer    engagement    aos   utilizadores."  

E3  " É   dentro   do   mesmo..."   (...)   [Bolds]   ...destacar   a   informação   relevante,   acho   que   o   anterior   não   tinha.  
Aqui,   esta   newsletter   já   está   mais   curta.";   “...neste   momento,   estava   a   fazer   scroll   e   o   facto   de   estar   a  
bold   despertou-me   logo   a   atenção   e   o   meu   olhar   foi   logo   para   ali   e   acabei   por   ler   um   bocadinho   o  
que   estava…":   "[above   the   fold]   informação   relevante,   estar   mais   destacada   logo   no   início.";   "Mas  
pronto,   elas   no   geral   são   extremamente   semelhantes."  
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Quadro   17:    Conhecimento   de   Arquitetura   de   Informação   do   Meio   de   Comunicação:   Redes   Sociais  

Arquitetura   de   Informação  

Entrevistados  E4  E5  E6  

Processo   de  
Organização   de  

Informação  

"...agregar   várias   páginas  
relevantes   a   um   tema,   e  
depois   todos   os   dias   ou  
frequentemente   analisar   os  
posts   que   fazem,   ver   a  
performance   deles,   a  
performance   orgânica,  
pública,   ou   seja:   se   tem  
muitas   interações,  
comentários,   por   aí   afora,   ou  
seja,   reações,   e   tentar  
aproveitar   o   conteúdo,   fazer  
curadoria   de   conteúdo.";  
"...nas   redes   sociais,   nos  
feeds,   encontrar   conteúdo  
que   possa   ser   interessante  
para   a   marca   que   estou   a  
trabalhar   e   adaptá-lo   à   marca  
que   estou   a   trabalhar.";  
"Quando   falo   em   redes  
sociais,   falo   principalmente  
no   Facebook,   Pinterest   e  
eventualmente   Instagram.  
Mas   também   o   faço,   por  
exemplo,   no   Google   ou   no  
Bing   Imagens   em   que  
procuro   uma   temática,   por  
exemplo,   ligado   com   a  
Páscoa.   Vejo   o   que   aparece   e  
tento   encontrar   aquele  
conteúdo   que   vai   ser  
relevante   para   a   marca   em  
que   estou   a   trabalhar."  

"...   pega   num   dos  
benefícios   do   produto   ou  
serviço   (...)   daquilo   que   a  
marca   se   valorizar   e  
vender   (...)   e,   (...)   isto   no  
sentido   de   construção   de  
conteúdo,   esmiuça,  
percebe   quais   são   os  
pontos   que   podem   ser  
vantajosos   para   o  
utilizador   e   depois   vai  
fragmentando   esta  
comunicação.";   "...   falar  
dele   (...)   de   diferentes  
formas...";   Ex:   Problemas  
de   visão   -   "Para   um  
potencial   cliente   (...)   tanto  
pode   falar   que,   tipo,   que   a  
luz   azul   do   computador  
pode,   faz   interferência   nos  
problemas   de   visão   que  
poderá   vir   a   ter,   como  
pode   dizer   que   o   estilo   de  
vida   mais   stressado  
também   pode   fazer...   (...)  
pegar   num   assunto   e   dizer  
que   ele   tem   várias  
ramificações,   pode   dar  
bastante   jeito   depois   para  
comunicar."  

"Perceber   o   objetivo   (...)  
do   cliente”;   "Conhecer   o  
target";   "...perceber   (...)   o  
produto   ou   serviço."  
[E   como   é   que   faz   para  
perceber   o   produto   ou  
serviço?]   "Pesquiso,   ou  
falo   diretamente   com   o  
cliente."  
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Quadro   18:    Conhecimento   de   Interface   e   Interação   do   Meio   de   Comunicação:   Redes   Sociais  

Interface   e   Interação  

Entrevistados  E4  E5  E6  

Plataformas   "Todos".   “Facebook”,  
“Pinterest”,   “Twitter”,  
"Linkedin".  

(...)   o   Reddit   é   uma  
plataforma   (...)   onde   essa  
parte   educacional   consegue  
entrar   de   uma   forma   muito  
forte...";   "...o   Instagram   (...)  
[é]   uma   vertente  
educacional   não   tão  
direta...";   "...a   comida   (...)  
"Existem   (...)   várias   trends  
que   acabam   por   (...)   eu  
chamo-lhe   educar,   mas   (...)  
até   pode   não   ser";   Facebook,  
LinkedIn,   Instagram  

"...em   qualquer   uma";  
"Facebook";   "Instagram";  
"LinkedIn";   "...talvez   o   Twitter  
não,   porque   o   Twitter   é   mais  
um,   é   mais   um   jornal   (...)  
enquanto   que   no   Facebook   já  
se   dá   mais   a   opinião   e   o  
Instagram   é   muito   mais  
visual.";   "O   Pinterest   é   mais   o  
“Do   It   Yourself”,   ou   seja,  
também   se   conseguem   criar  
estratégias   educacionais   através  
do   Pinterest."   

Formatos  "Acho   que   todas   estão  
preparadas   para   texto,  
imagem,   gif   e   vídeos.";  
[Snapchat]   "...pode   ser  
interessante   porque   tem  
os   filtros,   tem   realidade  
aumentada,   mas   ainda   é  
algo   que   não   se  
explorou.";  

-  "...   Facebook,   qualquer   um.   O  
LinkedIn,   também.   O  
Instagram   (...)   é   muito   visual,  
(...)   Portanto,   tem   que   haver  
sempre   (...)   algo   mais  
interativo,   mais   multimédia,  
neste   caso.";   "...no   Twitter,  
privilegia-se   mais   o   texto.   Mas  
acredito   que   se   for  
complementado   com   algum  
elemento   multimédia   que   pode  
ser   uma   mais   valia."  

Vantagens    "...   é   poder   reunir   um  
grupo   de   pessoas   mais   ou  
menos   com   o   mesmo  
interesse,   (...)   as   pessoas  
não   estão   à   procura   de  
nada,   (...)   temos   que  
encontrar   o   conteúdo  
certo   e   dá-lo   às   pessoas  
certas.   (...)   é   agregar,  
juntar   esse   grupo   de  
pessoas   com   determinado  
interesse."  

“...vantajoso   para   uma  
marca   que   queira   levar  
tráfego   para   o   site...";   "As  
redes   sociais   ajudam   a  
segmentar   aquilo   que   se  
quer   realmente   saber,  
conhecer”  

"...consegue   chegar   a   mais  
pessoas   de   forma   segmentada."  
 

Desvantagens  -  "...quando   uma   marca   não  
tem   um   público-alvo  
definido   (...)   "Se   o   público  
está   no   Instagram   e   está   a  
fazer   conteúdo   para   o  
Facebook   (...)   se   calhar,  
pode   existir   aqui   alguma,  
algum   gap   de   comunicação  
que   está   a   falhar."  

"...existe   muita   informação,  
muita   informação   também   fake  
news...";   "E   as   pessoas   acabam  
por   se   tornar   um   pouco   mais  
céticas   e   não   acreditam   em  
tudo   que   lêem   e   o   que   vêem."  
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Quadro   19:    Conhecimento   de   Experiência   de   Utilizador   do   Meio   de   Comunicação:   Redes   Sociais  

Experiência   de   Utilizador  

Entrevistados  E4  E5  E6  

Tom   e   Voz   da  
Mensagem  

"...tem   que   haver   já   um   tom  
definido   (...),   tratava   por   tu   ou  
você,   tendo   isso   já   definido,  
tem   que   adaptar   todas   as  
mensagens   que,   todo   o  
conteúdo,   seja   texto   ou  
imagem   ou   vídeo,   tem   que   ser  
adaptado   ao   tom   que   está  
definido   pela   marca.”;   "...   se  
decidirmos   tratar   por   você,   é  
porque   queremos   chegar   a   um  
público   que   provavelmente  
gosta   mais   que   trate   por  
você.";   "No   caso   das   redes  
sociais,   pode   também   ter   a   ver  
com   a   plataforma   em   que  
estamos.   Sabemos   que   estamos  
no   Instagram,   o   público  
principal   está   entre   os   18   e   os  
24.   Eventualmente,   até   os   34.  
No   Facebook,   sabemos   que  
estão   a   partir   dos   25   ou   dos   35  
até   aos   mais   de   65   anos."  

"...depende   da   definição   do  
público-alvo";   "...se   a   marca   se  
colocar   num   segmento   (...)   mais  
estratificado,   (...)   de   luxo   (...)   o  
meu   tom   de   comunicação   já   vai  
ser,   (...)    mais   formal   ou   formal  
qb...";   "A   voz   que   se   utiliza   é   a  
voz   da   marca,   depois   o   tom   é   que  
se   adapta   consoante   (...)   os   meios  
onde   se   está...";   "...Voz   e   Tom  
não   é   a   mesma   coisa.   (...),  
define-se   o   que   é   que   vai   ser   a  
voz   da   marca,   consoante   os  
valores   dela,   e   depois   o   tom  
adapta-se   consoante   os   meios  
onde   se   está,   para   onde   se   está   a  
comunicar.";   "...se   calhar   no  
Instagram   (...)   eu   utilizo   (...),  
uma   comunicação   mais  
lifestyle.";   "Se   calhar   no  
LinkedIn   mais   formal   (...)";   "Ou  
seja,   (...)   a   mesma   voz   tem   que  
ser   basilar   e   depois   o   resto   vai-se  
adaptando.   (...)”   [aos   meios]  

"...cada   marca   tem   o   seu   tom   e  
a   sua   voz,   a   sua   forma   de  
comunicar...";   "...é   formal,   é  
informal.";   "Caríssimo  
normalmente   é   uma  
comunicação   mais   de,   mais   de  
e-mail,   mais   one-to-one   (...)  
.enquanto   que   nas   redes   sociais  
é   de   um   para   as   massas...";  
"...se   for   uma   marca   mais,   mais  
conservadora,   nós   tentamos  
ajustar   também.   Depois   há  
outra   coisa   que   tem   que   ser  
feita   que   é   o   estudo   dos  
followers,   quem   é   que   segue  
aquela   marca.   Qual   é   o   perfil?  
Normalmente,   o   que   se   faz,   até  
é,   criam-se   personas   para  
conseguir,   para   conseguir  
depois   ajustar   o   tipo   de   posts  
que   vamos   criar."  

Estratégias  
para   uma  

Experiência  
de   Utilizador  

Positiva  

"Pode-se   ir   por   dois   lados:   ou  
pelo   positivo   ou   pela   negativa,  
não   é?   Quando   se   diz   que   um  
cãozinho   foi   maltratado   e   se  
expõe   isso   de   uma   maneira  
negativa,   as   pessoas…[Ficam  
mais   sensibilizadas]”;   "Ou   pela  
positiva,   positiva   pode   ser   uma  
mensagem   positiva   ou   uma  
piada,   principalmente.";   "   Por  
exemplo,   o   Dia   do   Pai   (...)  
Tem   uma   imagem   que   se   vê  
que   é   os   punhos   de   um   pai   e   de  
um   bebé   a   darem   um   hi-five  
mas   com   os   punhos.   E   depois   a  
dizer   que:   “se   não   acreditas   em  
heróis,   nunca   conheceste   o  
meu   pai”.   Isto   cria   uma   reação  
positiva   das   pessoas,   não   é?  
Seja   uma   partilha,   seja   um  
gosto.   Obviamente   que   o  
timing   tem   que   ser   ideal,   tem  
que   ser   no   dia   do   pai.   Se   fizer  
isso   noutra   altura,   também   é   
capaz   de   ter   impacto,   mas   o   dia  
e   a   hora   para   partilhar   é  
importante."  

".. .é   perceber   benefícios   da  
utilização   de   um   produto   ou  
serviço,   necessidades   do  
potencial   cliente   e   depois   utilizar  
estes   benefícios   para   fazer  
match.";   Sobre    o   Facebook   -   (...);  
"O   copy   na   imagem   influencia  
muito   mais   a   ação   do   que,   do   que  
a   descrição.   Normalmente,  
primeiro   lê-se   o   que   está   na  
imagem   e   depois   lê-se   o   que   está  
na   descrição,   pronto,   isto   por  
graus   de   (...)   importância.    Mas,  
si m,   (...)   na   imagem   (...)   tem   que  
utilizar   uma   linguagem   mais  
direta,   enquanto   na   descrição,  
por   exemplo,   já   pode   ir   mais   à  
volta"   [Dar   mais   contexto   à  
informação   que   já   foi   passada   na  
forma   direta.];   [Deve-se   utilizar  
sempre   imagem   e   texto   em  
conjunto?]   "Depende   do  
meio...";   "...no   Twitter,   já   não   faz  
tanto   sentido   utilizar   imagem.   Se  
calhar,   o   texto   resulta   bem,   mas  
acho   que   isso   depende   também  
do   momento   que   estamos,   por  
exemplo,   no   Instagram,   se   não  
utilizar   descrição,   está   tudo   bem,  
também.";   "Depende   do   meio  
onde   estás   a   comunicar."  

"...jogar   com   emoções.   Se  
conseguir   fazer   um   match   (...)  
entre   emoções,   eu   acho   que   é  
muito   mais   fácil   de   conseguir  
uma   ação   por   parte   da   pessoa  
que   está   a   ler,   do   utilizador,  
digamos   assim.";   "...   a   Super  
Bock   faz   muito   bem   isso   nas  
redes   sociais.   (...)   eles  
aproveitam   os   acontecimentos  
do   momento   para   interagir   com  
o   seu   público.   (...)   ...conseguem  
jogar   com   as   emoções   das  
pessoas,   sem   ferir  
suscetibilidades”;  
“normalmente   dizem   que   há  
três   coisas   que   não   se   pode  
falar,   a   nível   de   comunicação,  
que   é   o   futebol,   a   religião   e   a  
política...";   "E   a   Super   Bock  
fá-lo   e   consegue   sempre  
alcançar   os   seus   objetivos   (...)  
Porque   eles   são   tão   amigáveis  
que   as   pessoas   não   têm  
coragem   de   chegar   lá   [e   colocar  
comentários   de   raiva,  
impróprios];"   [Tom   e   Voz   deles  
é   amigável.]  
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Quadro   20:    Avaliação   de   Peritos   ao   Post   sobre   as   Pirâmides   Egípcias  

Entr.  Comentário   Crítico  

E4  "Já   vi   este   título   muitas   vezes...   (...)    Por   isso,   acrescentava   isso,   acrescentava   um   copy   que  
convença   as   pessoas.   A   imagem   é   a   primeira   coisa   que   as   pessoas   vêem   nas   redes   sociais,  
eles   param   na   imagem.   Depois   da   imagem,   lêem   no   título.   Se   não   tiverem   convencidos,   vão  
ler   o   copy   e   o   copy   tem   que   acrescentar   valor   a   tudo   o   resto.   São   três   níveis,   já   estou   farto  
de   explorar   isso.   A   imagem,   é   o   título.   Neste   caso,   o   título   está   dentro   da   imagem,   e   depois  
o   copy   tinha   que   me   esclarecer,   tinha   que   acrescentar   valor   à   informação   que   eu   já   obtive,  
olhar   para   a   imagem   e   para   o   título   para   realmente   me   convencer.   Neste   caso,   ainda   a   fazer  
várias   interações:   ir   ao   perfil,   procurar   o   link,   clicar   no   link,   esperar   que   o   site   abra.";   "Por  
isso   o   copy   aqui   é   importante   não,   não   dizer   tudo,   obviamente,   mas   [devia]   (...)   Mais  
esclarecedor   porque   seria   já,   se   calhar,   já   vão   encontrar   informações   que   vão   esclarecer  
melhor   como   é   que   realmente   conseguiram   levar   as   pedras,   não   sei   quantos   quilómetros   de  
distância   até   o   local   e   dali   conseguiram   colocá-las   umas   em   cima   dos   outras.   Isso   dá   muito  
mais   informações   para   convencer   a   tomar   ações,   ok?"  

E5  "É   assim,   é   difícil   passar   numa   frase,   (...)   toda   a   informação   que   passa   aqui,   aliás   é  
impossível.   Mas   isto   aqui   é   um   dos   pontos   que   pode   tirar   e   pode   despertar   interesse.   Eu  
gosto,   eu   acho,   eu   acho   que   está   fixe.   Só   não   gosto   de   uma   coisa,   (...)   o   ponto   final.   O   ponto  
final   (...)   se   eles   querem   linkar   para   algo,   para   o   artigo,   tipo,   nunca   se   deve   pôr   um   ponto  
final.(...)   Para   dar   continuidade   sempre,   percebe?";   "   isto   é   só   um   detalhe   que   eu   gosto  
sempre   de   aplicar."  

E6  "Pronto,   é   a   curiosidade,   “mas   o   que   é   que   foi   descoberto   há   4   mil   anos   atrás”.   “This   could  
make   things   a   whole   lot   clearer.”   (...)   “se   quiser   saber,   tem   de   clicar”.   (...)   primeiro,   uma  
coisa   que   eu   não   gosto   e   vai   concordar   comigo,   porque   é   designer.   (...)    Logótipo   e   logo  
aqui   a   seguir,   a   imagem   tem   o   logótipo.   Eu   colocaria   isso   aqui   embaixo.   (...)   E   porque,   ou  
aqui   ou   aqui,   nunca   aqui,   porquê?   Porque   a   direção   do   seu,   quando   lê   o,   quando   na  
diagonal,   lê   daqui   para   aqui,   certo?   (...)   Pronto,   isso   é   uma   regra   que   agora   não   me   lembro  
qual   é   a   regra   da   fotografia,   pronto,   lê   daqui   para   aqui   e   o   logótipo   aqui   não   faz,   não   faz  
sentido   porque   funciona   como   uma   assinatura   e   deveria   estar   aqui   embaixo,   certo?   Porque  
eu   vou   ler,   eu   já   me   esqueci   de   quem   é   que   disse   isto.   Se   o   logótipo   estivesse   embaixo,   faria  
mais   sentido.   De   resto,   eu   acho   que   as   cores   estão   boas.   O   texto   sobressai,   não   sei   se   eles  
colocaram   aqui   um   filtro   de,   para   escurecer   em   cima.   Não   faço   ideia.   Parece-me   que   sim,  
porque   a   imagem   realmente   atrás   não   parece   muito   real,   não   sei   o   que   é   aquilo   ali   atrás.  
Parece   fogo."  
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Quadro   21:    Avaliação   de   Peritos   à   Story   sobre   as   Pirâmides   Egípcias  

Entr.  Comentário   Crítico  

E4  "Isto   é   conteúdo   para   não   ser   consumido   no   perfil   ou,   melhor,   na   rede   social.   Temos   que  
sair   fora   da   rede   social   para   consumir   este   conteúdo.   No   caso   da   minha   story,   era   para   ser  
consumido   na   rede   social,   com   muito   menos   informações,   mas   consumo   rápido.";   "Além  
disso,   por   exemplo,   os   posts   é   que   são   encontrados   no   “Explorar”,   na   parte   de   “Explorar”  
do   Instagram,   que   são   os   posts   que   são   encontrados,   principalmente,   e   não   as   stories,   por  
isso,   para   a   página   ter   mais   relevância   e   chegar   a   mais   gente,   um   post   é   essencial   que  
exista,   associado   a   uma   story."  

E5  "Tanta   informação";   "...isto   é   feito   para   pessoal   mais   jovem.   (...)   tipo,   nós   finalmente  
descobrimos   como   é   que   as   Pirâmides   se   construíram.   (...)   gosto   da   maneira   como   eles  
comunicaram,   acho   que   está   fixe,   acho   que   cria   interesse.   A   necessidade   do   GIF   a   dizer  
“Swipe   up”,   não,   esqueça.   “Read   more”   também   tem   aqui   qualquer   coisa,   não   sei   se   faz  
parte   da   imagem,   mas   cria   muito   o   ruído   visual.   Este   monumento   egípcio…";   "Acho   que,  
acho   que   está   pouco   conseguido.   Podia-se   criar   uma   alusão   a   coisas   egípcias,   tipo   a  
monumentos   mas,   tipo,   isto   aqui   está   muito   forte.   Não   gosto   disto.";   "...o   que   eu   acho   que  
faria,   (...)   era   colocar   a   localização   “Egito”,   uma   coisa   muito   pequenina,   tipo,   aqui   em  
cima,   em   cima   da   frase,   tipo,   a   um   canto   foi   aqui,   Egito   depois   “We   may   finally   know   how  
the   Pyramids   were   built”   (...)   estes   GIFs   aqui,   para   mim,   fazem   muita   confusão   (...)   A  
imagem   está   com   muita   coisa.";   "...eu,   se   calhar,   metia   o   ambiente   da   imagem   um  
bocadinho   mais   escuro.   Eu   gosto,   eu   gosto   do   contraste.   Se   bem   que,   não   me   choca   estar   a  
frase   neste   ambiente   mais   sólido   (...)   Mas,   se   calhar,   a   imagem   um   bocadinho   mais   escura,  
e   apesar   de   tudo,   este   tipo   de   letra   não   acho   que   fique   mal   na   story."   

E6  “ Swipe   Up    ok.   Basicamente,   diz   a   mesma   coisa   que   diz   o   post,...";   "Não   acrescentam  
muito.   Eu,   por   exemplo,   deixava   só,   só   o   rapazito   assim   espantado,   acho   que   ali…";  
[Considera   que   funciona   essa   inclusão   do   rapazito   espantado   em   relação   ao   post   anterior?]  
“Sim,   acho   que   sim,   mas   acho   que   a   distribuição   dos   elementos   não   está   muito   famosa.";  
“[E   ao   ver   essa   story,   esse   post,   sentia   que   tinha   aprendido   sobre   as   Pirâmides   Egípcias?]  
Não,   porque   eles   não   dizem   nada   aqui.   Eles   só   me   dizem   que   conseguiram   descobrir   como  
é   que   as   pirâmides   foram   construídas.   Eu,   para   perceber   alguma   coisa,   eu   teria   que   clicar,  
sim.   no   Swipe   Up."  
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Quadro   22:    Conhecimento   de   Arquitetura   de   Informação   Meio   de   Comunicação:   Aplicações   Móveis  

Arquitetura   de   Informação  

Entrevistados  E7  E8  E9  

Processo   de  
Organização   de  

Informação  

"O   enunciado   tem   que   estar  
bem   definido,   ou   seja,   o   que  
nós   precisamos   que   aquela  
determinada   secção   da   app,  
aquela   determinada   página  
da   app,   comunique  
eficazmente   para   o  
utilizador.";   "...toda   a  
comunicação   e   estruturação  
desde   a   parte   da   interface,   a  
parte   da   experiência,   até   ao  
aspeto   visual   e   o   próprio  
copy   que   vai   estar   presente  
no   ecrã,   seja   ele   de   ajuda  
contextual,   seja   ele   de  
informação   apenas,   é  
pensado   nesse   sentido,   (...)  
fazemos   (...)   várias   opções,  
sempre   com   o   objetivo  
principal   de   chegar   à  
solução   mais   simples   com  
menos   conteúdo   possível,  
mas   que   seja   mais  
funcional,   ou   seja,   conseguir  
passar   uma   mensagem   sem  
grandes   interferências,   da  
forma   mais   funcional  
possível,   mais   direta."  

"Gosto   muito   de   usar   o  
processo   de   Design  
Thinking   que   começa   com  
entender   a   necessidade,   a  
necessidade   do   cliente   e   o  
projeto   como   um   todo.  
Depois   idealiza-se   uma  
solução   com   base   (...)   no  
que   foi   entendido,   cria-se  
protótipos   e   faz-se   testes   de  
usabilidade";   "Antes   de  
partir   para   os   testes   finais   e  
desenvolvimento.   E   isso   é  
cíclico.";   "Após   o  
desenvolvimento,   quando  
algo   que   já   está  
implementado,   já   está   em  
funcionamento,   tem  
também   a   questão   da  
análise,   também,   com  
ferramentas   de   Analytics   e  
comportamento   de  
utilizador.";   [Ferramentas  
de   análise]   -   "Hotjar,   é   uma  
delas,   que   consegue   tirar  
bons   resultados.   E   quando  
não   tem   uma   ferramenta  
desse   nível,   até   um   Google  
Analytics   pode   ser   usado."  

"Ponto   1:   conhecer   a  
pessoa   para   quem   vamos  
fazer   a   aplicação,   quem  
vão   ser   os   utilizadores?  
Ponto   2:   levantamento   de  
necessidades,   tarefas   e  
conteúdo.   O   que   é   que  
essa   aplicação   tem   de   ter  
e   tem   de   fazer   com   a  
informação   que   tem?  
Ponto   3:   prototipar   a  
representação   de  
interface   dessa   mesma  
informação   (...)   e  
fazemos   já   aqui   testes   de  
hierarquias,   o   que   é   que   é  
mais   importante?   O   que   é  
menos   importante?   
Ponto   4:   fazer   protótipos  
de   fidelidade   mais  
elevada   e   testá-los   e  
iterá-los   com   os  
utilizadores.   Ponto   5:  
Implementar   e   voltar   a  
testar."  
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Quadro   23:    Conhecimento   de   Interface   e   Interação   do   Meio   de   Comunicação:   Aplicações   Móveis  

Interface   e   Interação  

Entrevistados  E7  E8  E9  

Plataformas   Adobe   XD   ("posso   partilhar   todos   os   layouts  
com   depois   a   parte   de   IT");   “Photoshop  
também”;   “É   a   Adobe   Suite”;   “Já   usei  
Sketch”  

Xcode   -   "para   a   Apple  
existe   o   Xcode   em   que  
consegues   fazer   a   aplicação  
de   raíz,   apenas   para  
iPhones,   iPads   e   Macs.";  
Cordova   -   "ferramentas   que  
permitem   criar   apps   que   são  
compilados”;   React.  

React,   Swift   (da  
Apple),   ObjectiveC  
(da   Apple),   Xcode  
("consegue   
combinar   a  
programação   com   o  
design   de   interface");  
“Android,   penso   que  
seja   JavaScript.   Mas  
não   tenho   a   certeza.";  
JavaScript;   Unity  
("partes   de   jogos")  

Formatos  Tudo.   "...preocupações   de   consumo”   (e.g.  
“pacote   de   dados   do   utilizador”   e   “tempo   de  
espera”).   (...)   As   pessoas   querem   consumir   na  
hora   e   o   conteúdo   que   é   servido   mais  
rapidamente   é   aquele   que   tem   mais  
audiências";   "...é   importante   utilizar   formatos  
de   compressão   que   tornem   o   vídeo   menos  
pesado   possível,   contudo   sem   prejudicar   a  
qualidade.   No   caso   das   imagens,   exatamente  
a   mesma   coisa";   "...a   percentagem   de  
engagement   com   o   vídeo   é   muito   superior   à  
percentagem   de   engagement   com   imagens";  
"...é   o   conseguir   interagir   (...)   com   o   tema   do  
e-commerce   em   vídeo,   ou   seja,   (...)   está   uma  
pessoa   naquele   vídeo   que   tem   um   casaco  
vestido   e   poder   clicar   com   o   rato   em   cima   do  
casaco   dessa   pessoa   e   tem   um   lin k   para   a   loja  
correspondente."  

webP   ("formato   de   imagem  
do   Google;   "Ele   não   é   tão  
pesado   quanto   o   GIF,   e   tem  
quase   tanta   qualidade  
quanto   o   PNG.";   "Mas   esse  
formato   não   é   aceite   em  
todas,   todas   as  
plataformas...");   SVG   ("tem  
um   suporte   mais   amplo   e  
alta   qualidade   independente  
da   densidade   de   pixels   do  
ecrã.")  

“T odos.”   “Um   (...)  
que   não   seja   possível  
(...)   Para   já,  
Braille…;"   "Ou  
qualquer   tipo   de  
media   que,   precise   de,  
que   seja   tátil.   Algo  
com   feedback   físico  
que   reconte,   textura,  
ou   que   precise   de  
textura,   isso   não   é  
possível.   Também   não  
é   possível   palato.   Não  
podemos   desenhar  
interfaces,   para   já,   que  
se   possam   ser  
saboreadas   ou  
cheiradas."  

Vantagens  " ...primeiro   ponto   de   contato   com   o   nosso  
endpoint   que   são   os   utilizadores.";   "...o   fato  
das   pessoas,   nos   seus   tempos,   (...)   mortos,  
utilizam   (...)   a   sua   aplicação   móvel   (...)   E   isso  
aumenta   (...)   [o]   contato   (...)   com   as  
mensagens   (...)   [a]   transmitir   aos   utilizadores  
(...)   aquelas   aplicações   de   aprendizagem   de  
línguas   e   coisas   assim   (...),   disponibilizam  
muita   coisa   offline   para   que   as   pessoas  
possam   utilizar   independentemente   de   se   têm  
conexão   à   internet   ou   não."  

"...quando   tem   sistemas   de  
notificações   e   lembretes   in  
real   time."  
 

" ...situações   em   que   o  
acesso   à   informação  
tem   que   ser   imediato,  
(...)   é   preferível  
utilizar   uma   aplicação  
móvel   (...)"  

Desvantagens  "...do   ponto   de   vista   de   manutenção,   vejo  
algumas   fragilidades";   "...   sempre   que   há  
algum   update,   têm   que   fazer   novamente   um  
build   da   app   e   publicar   nas   lojas.   No   caso   do  
Android,   é   mais   simples,   porque   a   publicação  
é   praticamente   imediata,   mas   no   caso   da  
Apple,   aí   reside   a   tal   desvantagem.   (...)   tem  
sempre   três   ou   quatro   dias   de   aprovação,   o  
que   nem   sempre   é   compatível   com   a  
velocidade   a   que   nós   queremos   fazer   alguma  
alteração."  

"...tarefas   que   exigem  
grande   processamento   de  
informações,   de   dados,  
requerem   muito   dos  
dispositivos";   "Só   páginas  
de   consultas,   não   justifica,  
porque   um   website  
consegu iria   suprir.";  
"...quando   o   número   de  
utilizadores   é   reduzido,   (...)  
não   justifica   o  
custo-benefício."  

"...tipo   de   trabalho,  
desenvolvimento  
longo,   prefiro   fazê-lo  
em   frente   a   um  
computador,   em   que  
estou   mais   à   vontade,  
tenho   outro   tipo   de  
suporte."  
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Quadro   24:    Conhecimento   de   Experiência   de   Utilizador   Meio   de   Comunicação:   Aplicações   Móveis  

Experiência   de   Utilizador  

Entrevistados  E7  E8  E9  

Tom   e   Voz   da  
Mensagem  

"é   algo   muito   importante   e   que  
tem   que   ser   sempre   coerente  
com   o   target,   ou   seja,   (...)   eu  
sou   da   opinião,   (...)   que   o   copy,  
a   comunicação   deve   ser  
direcionada   e   deve   ir   de  
encontro   aquilo   (...)   que   torna  
mais   próximo   a   marca   do  
utilizador   em   questão.";   "Nós  
fazemos   uma   release,   testamos,  
obtemos   feedback,   o   feedback   é  
ouro   para   a   evolução   de  
qualquer   projeto";   "E   aí   é   que  
está   realmente   a   verdadeira  
razão   do   sucesso   de   muitos  
projetos,   que   é   conseguir  
perceber   efetivamente   quem   é   o  
target."  

"Isso   vai   depender   do  
público-alvo   e   da   empresa.  
Cada   empresa   tem   o   seu   tom   de  
voz   e   cada   público-alvo   se   sente  
mais   confortável   com   esse   tom  
de   voz.   Eu   diria   que   é   uma  
combinação   dos   dois.";   "Sim,  
empresas   mais   ligadas   a   bancas,  
a   meios   mais   formais,   o  
governo,   precisam   de   uma  
linguagem   mais   formal,   um   tom  
e   modo   de   falar,   um   tom   de   voz  
mais   formal.   Agora,   empresas  
que   têm   produtos   voltados   para  
jovens,   por   exemplo,   telefonia  
móvel,   normalmente,   usam   uma  
linguagem   mais   próxima   desse  
público.";   "Aqui   em   Portugal  
tem   muito   a   questão   de   tratar  
por   tu   ou   tratar   por   você.   As  
empresas   mais   formais   trata-se  
por   você   e   tenta   ser   menos  
direto,   e   quando   é   algo   mais  
próximo   do   cliente,   usa-se   uma  
linguagem   mais   informal   e  
usa-se   o   tu."  

"Isso   define   desde   logo   a   forma   como   as  
pessoas   vão   esperar   que   a   informação   seja  
representada,   expectativas   e   depois,   como  
ela   é   comunicada   e   a   forma   como   a  
mensagem   também   é   recebida.   Definir   o  
tom   da   mensagem,   precisamos   de   medir  
duas   coisas:   primeiro:   a   pessoa,   o  
público-alvo   e   depois,   também   os   objetivos  
dos   stakeholders,   dos   clientes,   a   pessoa   que  
está   a   fazer   desenvolvimento,   a   empresa,   o  
que   seja.   Temos   que   conciliar   esses   dois  
casos.   Se,   por   exemplo,   estiver   a   trabalhar  
com   uma   empresa   que   mesmo   que   tenha  
uma   identidade   mais   séria,   mais   sóbria   (...)  
queira   começar   a   direcionar-se   para   um  
público-alvo   (...)   mais   novo,   mais   jovem,  
vamos   ter   que   modificar.";   "E   isso   vê-se  
muito   bem   quando   os   tarifários   dos  
diferentes   telemóveis,   se   tiver   um   Vodafone  
normal,   (...)   trata-me   por   “você”,   se   tiver  
um   Yorn,   trata-me   por   “tu”.   Isso   faz   parte  
da   interface   da   comunicação   da   empresa,  
(...)   É   preciso   medir,   conhecer   as   pessoas  
(...)   e   negociar   com   os   objetivos   dos  
stakeholders   (...)   [e]   modificar   a  
comunicação   em   função   disso."  

Estratégias  
para   uma  

Experiência  
de   Utilizador  

Positiva  

"...depende   muito   do  
público-alvo   e   do   tipo   de  
aplicação   que   é.";   "o   driver   está  
no   seguinte:   (...)   colocarmo-nos  
no   lugar   do   utilizador,   e  
tentarmos   perceber   (...)   o   que  
(...)   [o]   motiva   a   interagir   com  
isto   (...),   porque   tem   que   haver  
um   ganho   sempre.";   "...   tem   que  
ganhar   alguma   coisa   com   isso,  
seja   isso   diversão,   engagement,  
relacionado   com   a   parte   social  
media,   seja   sabedoria,  
conhecimento,   aprendizagem,  
whatever.   “...que   motiva   a  
pessoa,   não   só   a   interação  
naquele   momento,   mas  
principalmente   a   várias  
interações   no   futuro,   ou   seja,  
que   sejam   visitantes   de   retorno,  
pessoas   que   utilizem  
regularmente   a   app.";   (...)  
"Numa   app,   (...)   ou   num  
website,   seja   o   que   for,   qualquer  
elemento   digital   de  
comunicação   em   (...)   que   as  
pessoas   interajam   com   ele,   tem  
que   se   guiar   as   pessoas   de  
alguma   forma,   mas   sem   nunca  
esquecer   que   uma   user  
experience   que   tem   que   ser  
explicada   é   uma   má   user  
experience."  

"...no   processo   de   Design  
Thinking,   a   criação   de   personas  
para   conseguir   identificar   quem  
é   o   público-alvo,   o   que   ele  
gosta,   e   em   cima   disso,   pensar  
em   estratégias   para   estar   mais  
próximo."  

"Em   primeiro   lugar,   (...)   respeitar   as  
intenções   do   utilizador,   perceber   porque   é  
que   o   utilizador/utilizadora   está   a   utilizar  
aquele   produto   e   tentar   fazer   com   que   a  
experiência   de   utilização   seja   o   mais   direta,  
simples,   unobtrusive,   não   intrusiva...";   "...se  
o   interesse   é   a   pessoa   aceder   a   determinado  
conteúdo,   não   lhe   vamos   estar   a   complicar   a  
vida   para   lá   chegar.";   "Depois,   assegurando  
que   a   organização   da   informação   está   bem  
pensada,   bem   estruturada,   que   seja   clara   e  
simples,   lá   está   uma   leitura   rápida,   perceber  
claramente   onde   é   que   a   pessoa   tem   de   ir.";  
"Tentar   não   criar   experiências   que   sejam  
muito   diferentes   do   que   a   pessoa   esteja   à  
espera   do   seu   modelo   mental,   (...)   criar  
novidade   só   pela   novidade,   é   preferível   usar  
padrões   de   utilização,   de   interação   mais  
convencionais   mas   que   respeite   a  
expectativa   da   pessoa.";   "Isto   para   dizer   se   a  
pessoa   está,   falemos   de   aplicações   mobile,  
se   está   habituada   a   fazer   um   slide   para   trás  
para   andar   para   trás,   não   vamos   fazer  
aparecer   um   pop   up   só   porque   sim.";   "Por  
fim,   depois   há   certas   estratégias   que   se   pode  
fazer   mais   dentro   da   gamificação   e   assim  
para,   sei   lá,   para   envolver   um   bocadinho  
mais   as   pessoas   na   experiência,   mas   isso  
depende   de   caso   para   caso.   Há   casos   em   que  
isso   faz   sentido   e   casos   em   que   não."  
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Quadro   25:    Avaliação   de   Peritos   ao   Duolingo   (E7)  

Entr.  Comentário   Crítico  

E7  "Pronto,   lá   está,   aqui   está   uma   coisa   interessante,   exatamente,   eles   já   colocam   esta   decisão   do   tempo  
de   quanto   é   que   pessoa   se   quer   dedicar   (figura   46).   No   fundo   é   criar   um   compromisso   com   a   pessoa".  
“[O   Duolingo]   É   muito   baseado   em   infografia,   em   imagens   e   isso   é   muito   bom   porque   ajuda   a  
aprendizagem.   E   lá   está,   faz   com   que   o   utilizador   retenha   mais   do   que   reteria   só   se   tivesse   de   ouvir  
alguma   coisa.   Essa   é   a   vantagem   do   rich   midia.";   "[Tom   de   Voz   do   Duolingo]   Isto   é   convidativo   à  
aprendizagem,   principalmente   a   quem   está   a   iniciar,   mesmo.   É   muito   interessante.";   “[Público-alvo]  
muito   genérico";   "Eu   acho   que   o   Duolingo   conseguiu   o   equilíbrio   entre,   vamos   chamar   aqui   (...)   a  
bonecada;   o   equilíbrio   entre   a   bonecada,   entre   o   demasiado   desenho   acriançado   e   aquilo   que   se  
pretendia   para   ser   mais   transversal   a   outras   faixas   etárias.";   "Tem   uma   interface   muito   simples,   uma  
experiência   de   utilização   muito   básica,   botões   muito   grandes,   uma   interação   muito   fácil,   é   muito  
simples   perceber   onde   é   que   se   está.   Ou   melhor,   como   é   que   foi   parar   ali,   onde   é   que   está,   o   que   é  
que   tem   que   fazer   ali   e   para   onde   pode   ir,   ou   seja,   isto   é,   os   princípios   de   user   experience   que   são  
respeitados   aqui.   Depois,   a   própria   sequência,   repara   neste   exercício   que   estamos   aqui   a   fazer   (Figura  
47),   temos   homens,   mulheres,   rapazes   e   raparigas,   e   há   sequência   toda   das   perguntas.   Isto   é  
interessante,   porque   ajuda   a   cimentar   o   conhecimento   desde   da   primeira   até   o   última,   eu,   pelo   menos,  
acredito.   Pronto,   a   ajuda   contextual   e   motivacional,   sempre   (Figura   48).   Neste   caso,   é   interessante  
que   apareça   aqui   esta   personagem   a   dizer   que   o   trabalho   está   a   dar   resultado.";   "Tenta  
constantemente   motivar   o   utilizador   e   isto   é   simplesmente   para   não   diminuir,   para   diminuir   o   churn 

,   fazer   com   que   os   utilizadores   não   desistam...";   "Se   as   pessoas   quiserem   escutar   (...)   Está  296

interessante,   e   não   tem   aquela   voz   tão   robotizada   do   Google.";   "6   seguidos,   isto   também   é  
importante   para   a   motivação,   ou   seja,   dizer   que   se   está   a   conseguir   ter   bons   resultados   (Figura   49).  
Regra   geral,   quando   se   diz   a   uma   pessoa   que   ela   está   a   fazer   tudo   muito   bem,   consegue-se   ainda  
potenciar   mais   essa   motivação   e   o   empenho   dessa   pessoa.";   “Errei,   dá   a   informação   vermelha  
(Figura   47).   Aqui,   se   calhar,   podia   ter   um   som   também.”;   “Contudo   o   som   poderia   ser   cansativo  
demais.   [Desmotivar   o   utilizador   de   certa   forma]   Sim.";   "Incrível   eles   nesta   série   toda,   um   módulo   é  
só   conseguir   dizer   “I   am   a   boy”;   “I   am   a   girl”;   “I   am   a   woman”;   “I   am   a   man”.   Este   é   o   objetivo   da  
lição,   dizer   uma   única   frase.   Eles   presenteiam   com   12   ou   13   questões,   todas   a   falar   do   mesmo,   da  
forma   como   consegue   dizer   as   coisas.   Eu   achei   interessante   isto,   ainda   por   cima   dão   esta   cena   do  
experience   (XP),   é   importante,   porque   quase   tipo   um   prize,   o   prémio   por   ter   conseguido   a   lição.";  
"...consegue   ter   uma   ideia   de   onde   é   que   está,   em   que   ponto   de   aprendizagem   é   que   está,   e   o   fato   de  
conseguir   perceber   quais   são   os   milestones   daqui   para   a   frente   até   chegar   a   um   grande   nível   de  
inglês,   pode   ser   motivante.   É   quase   como   uma   coleção,   estes   símbolos   aqui,   faz   lembrar   quase  
medalhas   (Figura   50).   E   à   medida   que   tu   vais   conseguindo   ganhar   mais   medalhas,   mais   medalhas,  
mais   medalhas,   para   chegares   até   o   final...   E   isso   é   interessante,   faz   com   que   o   utilizador   queira  
preencher   aquilo.   Quando   nós   jogamos   algum   jogo,   porque   isto   no   fundo   é   isto,   é   gamification  
trazida   para   a   aprendizagem;   as   pessoas   querem   sempre   ter   o   melhor   recorde,   querem   conseguir   o  
melhor   possível,   por   isso   acho   interessante   isso."  

  

296   Churn   rate    é   a   taxa   de   cancelamento   de   clientes.  
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Quadro   26:    Avaliação   de   Peritos   ao   Duolingo   (E8   e   E9)  

Entr.  Comentário   Crítico  

E8  "É   bem   lúdico.";   "Mantém   a   maioria   dos   utilizadores   engajados.   Talvez,   se   fosse   para   um   tipo   de   utilizador   mais  
business,   mais   empresarial,   deveria   ser   um   pouco   mais   formal.   Eu   acho   que   essa   interface   agrada   tanto   a  
crianças,   quanto   os   mais   velhos.";   “[E   quando   dá   certo   e   dá   errado?   O   que   é   que   sente?]   É   bem   claro   porque   tem  
tanto   o   alerta   sonoro,   quanto   o   visual:   o   uso   da   cor   vermelha   para   errado   (Figura   47),   o   verde   para   o   certo   (Figura  
49),   dão   muito   essa   sensação,   pelo   menos   para   utilizadores   ocidentais,   de   que   um   é   certo   e   o   outro   é   errado.";  
“[sobre   frustação]   Não,   acho   que   é   um   alerta   (...)   Pelo   menos   nesse   ecrã,   quando   se   erra,   quando   se   acerta   já   tem  
um   feedback   visual,   rápido.";   “[E   esse   tipo   de   mensagem,   quando   está…]   Ajuda   a   estimular   o   utilizador   de   uma  
forma   mais   lúdica."   (Figura   48);   Observou-se   que   no   final   da   unidade   de   aprendizagem:   “[Parece   que   está   a  
repetir   os   exercícios   iniciais,   não   é?]   Sim,   para   reforçar   provavelmente."   [Sobre   a   árvore   de   aprendizagem  
(Figura   50)]:   "Dá   uma   sensação   (...)   de   ganho   de   medalhas   para   cada   um   dos   tópicos,   mas   eu   acho   que   uma   outra  
solução   interessante   poderia   ser   uma   ideia   de   percurso,   um   caminho   a   seguir   para   aprender,   mas   esta   solução   é  
interessante."  

E9  "Uma   coisa   que   eu   reparei   é   que   tem   um   pictograma   quando   selecionamos   uma   opção   incorreta   e   correta  
também   em   que   podemos   reportar   um   erro,   que   a   tradução   não   está   correta.   No   entanto,   não   tem   uma   lable,   esse  
pictograma,   uma   flag   (figura   47   e   49),   uma   bandeirinha   normalmente   não   associamos   a   um   erro,   associamos   a  
um   bookmark   ou   algo   assim,   por   isso   não   é   claro…”;   “Aqui,   este   balãozinho   aqui   está   ali   a   cortar   informação.  
Carreguei   e   desapareceu.";   "Por   isso   não   sei   o   que   aquela   frase   acabava   de   dizer...   Ok.   Não   tem   feedback,   fiz  
uma   opção,   e   não   está   a   fazer   feedback,   não   sei   o   que   é   isto.   Não   está   a   fazer   nada.   (...)   “Sou,   ficaria,   é”   mas  
pronto,   lá   está,   esta   é   uma   tradução   automática   do   que   poderia   ser   (Figura   51).   Eu,   que   sei   falar   inglês,   “I   am   a  
girl”   não   é   “Ficaria   girl”,   “ficaria   menina”   por   isso,   não   sei   a   utilidade   disto,   porque   era   melhor   controlar   esta  
experiência   e   não   permitir   este   desdobramento   de   sentidos,   do   que   induzir   a   pessoa   em   erro.";   "Por   exemplo,  
talvez   se   isto   fosse   para   crianças,   eu   penso   que   as   crianças   estariam   mais   habituadas   a   tentar   arrastar   as   pecinhas  
e   talvez   eu   assumiria   que   isto   fossem   mesmo   pecinhas.";   "Peças   que   se   calhar,   podiam   estar   meias   misturadas   e  
que   tivesse   que   arrastar   para   cima,   lá   está,   isso   funciona   bem   para   crianças,   a   linguagem   disto   é   muito   infantil.";  
"...agora   tem   um   balãozinho   que   não   apareceu   há   pouco.   E   mostrou-me   uma   janela   de   comentário   que   está   a  
demorar   muito   tempo   a   abrir.";   "Tem   os   comentários.   Conjunto   de   comentários   apagados.   (Figura   52)   Não   sei   a  
utilidade   disto.   Sobretudo   para   crianças   até   porque   isto   pode   ser   um   problema,   aqui   comentários   menos   próprios,  
se   calhar,   já   foram   aqueles   que   já   foram   apagados,   e   que   podem   ter   dado   problemas.";   "Deixa   carregar   aqui,  
cancela   tudo?   Cancela.   Ok.   Mas   tem   um   aviso,   está   bem   feito.";   “[Mensagens   Motivacionais]   Para   mim,   irritam.  
(Figura   48)   Para   uma   criança,   pode   ser   útil.   Pode   ser   um   reforço   positivo,   mas   lá   está,   é   preciso   ter   o   feedback  
dos   educadores   para   se   perceber   se   isto   é   realmente   útil.   Pronto,   aqui   diz-me   logo   a   resposta   correta,   até   que  
ponto   é   que   isto   é   formativo.   Se   calhar,   até   é,   mas...";   "Acho   estranho.   Toque   nos   pares.   Nos   pares.   Pronto,   isto  
devem   ser   legendas,   traduções   portuguesas,   mas   será   os,   exatamente,   pares,   eu   não   associaria   isto   a   pares  
(Figura   53).   Mas   poderá   ser   o   software   estar   a   ser   traduzido   automaticamente.";    “[Duolingo:   Man.   I   am   a   boy.]  
Tem   mais   voz   de   homem,   mas   pronto.   O   que   pode   ser,   poderia   ser   interessante,   terem   atores   de   vozes   diferentes,  
meninos,   meninas,   para   isso   ajudar   também.";   "Está   a   ver,   nao   me   permite   dizer   assim:   “enganei-me,   quero  
corrigir”.   Novamente   isto.";   "É   repetitivo.   Mas   até   poderá   fazer   sentido,   em   termos   pedagógicos.";   "Mas   este  
feedback   sonoro   é   positivo,   é   útil,   é   interessante.   Portanto   estou   sempre   à   espera   de   conseguir   corrigir.   Ah,   eu  
estou   a   perder   pontos.";   "Mas   aquela   barrinha   andou   para   trás.   [Porque   ele   repete   os   exercícios   em   que   o   E9  
falhou.]   Ok,   mas   não   é   claro   que   é   isso   está   a   acontecer   porque   isto   parece   que   estou   ganhar   pontinhos.";   "Que  
estou   a   subir   de   nível,   digamos   e   depois   vou   para   trás,   mas   estou   a   perder   pontos   ou   estou   voltar   para   trás?   São  
fases   de   um   processo,   acho   que   se   calhar   aquela   barra   deveria   estar   dividida   de   alguma   forma.   O   que   me   está   a  
dar   a   entender,   tipo,   parece   que   estou   a   juntar   pontuação.";   "Ok,   este,   estes   pictogramas,   embora   é   giro   isto  
mudar   de   cor   e   ser   preenchido...   Eles   não   são   muito   claros,   sobretudo   este,   estas   bolinhas   (Figura   50),   é   abstrato  
demais.   O   baú   (Figura   50),   ok,   para   comprar,   ok.   O   baú,   o   tesouro,   este   deve   ser   achievements,   talvez.   Isto   deve  
ser   do   perfil,   ok.   Este,   a   leitura   não   é   nada   clara.    (Figura   50)   Em   relação   aqui   à   organização,   isto…";   “[Sim,   é  
uma   árvore   que   vai   …]   Isto   tem   a   ver,   assim,   à   medida   que   vou   avançando,   é   isto   que   tenho   que   fazer.";   "Sim,  
não   tenho   nada   contra.   Aqui,   a   minha   dúvida   é   se   eu   posso,   se   isto   é   um   caminho   que   eu   sigo,   ou   se   não,   se   eu  
tenho   que   fazer   todos   para   passar   o   seguinte.   [Pois,   pode   pegar   um   atalho,   porque   tem   essa   possibilidade   e   faz  
um   teste   para   saber   que   nível   é   que   o   E9   tem.]”;   "Aqui,   lá   está,   não   é   muito   claro   o   que   estes   pictogramas   todos  
querem   dizer.   Mas   estes   aqui   não   me   chateia   muito   porque   à   medida   que   vamos   fazendo   coisas,   eles   vão  
crescendo,   vão   mudando   e   temos   feedback.   (Figura   50)"  
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Quadro   27:    Avaliação   de   Peritos   ao   Drops   (E7   e   E8)  

Entr.  Comentário   Crítico  

E7  "...gostei   muito   da   iconografia   e   gosto   da   interface   (Figura   54)...";   "Mais   uma   vez,   a   palavra  
e   o   pictograma   (Figura   55)   que   ajuda   realmente   a   criar   memória,   a   absorver   melhor   a  
informação.   Agora   mudou   o   sentido,   arrasta-se   a   palavra   para   o   pictograma,   e   é   importante  
também   esta   bidirecionalidade.   (...)   Neste   caso,   está   interessante   isto,   eles   juntarem   a  
palavra   “pão”,   “Bread”   e   juntarem   a   cena   do   “breakfast”   (Figura   56)   para   haver   uma  
referência   e,   mais   uma   vez   captar.   Está   interessante   esta   cena   do   pictograma   de   abrir   a  
cabeça   e   colocar   dentro   da   cabeça   a   palavra   (Figura   57).   Muito   fixe.";   "...em   termos   de  
experiência   de   utilização,   está   bem   grande   a   cena   de   “correto   ou   incorreto”(Figura   58);  
"Aprender   escrever   pelas   sílabas,   está   interessante."   “Exatamente,   a   garantia   de  
compromisso   do   utilizador.   Porque   isto,   no   fundo,   está   ali   a   ter   um   opt   in,   entre   aspas,   para  
notificar   o   utilizador,   seja   a   partir   do   momento   em   que   ele   diz:   “olha,   quero   fazer   5   minutos  
por   dia”,   de   seguida   nos   outros   dias   a   aplicação   vai   ser   passar   uma   notificação   a   dizer  
assim:   “olha,   não   fizeste   os   teus   5   minutos   hoje”.”   (Figura   59);   "E   depois,   este,   em   termos  
conceptuais   funciona   bem   a   cena   do   próprio   nome:   Drops,   não   é,   gotas   de   conhecimento   a  
entrar   dentro   da   cabeça   do   utilizador.   Acho   isso,   acho   isso   interessante.";   "Está   bom,  
embora   aqui   a   voz   já   é   mais   robotizada.";   "aprende-se   primeiro   uma   mini-unidade,   depois  
os   desafios   que   são   feitos   a   seguir,   é   sempre   a   somar.   Faz   lembrar   um   bocado   aquela  
história   do   “senhor   elefante   chateia   muita   gente,   dois   elefantes   chateiam   muito   mais…”,   é  
sempre   assim   sucessivamente,   o   que   é   bom   em   termos   de   aprendizagem.";   "Eles   dão   muitos  
hints   (Figuras   55,   56),   muitas   dicas   ao   utilizador   para   facilitar   esse   on   boarding,   não   sei   se  
eles   fazem   isto   sempre   nos   outros   módulos,   mas   este   facilitador   também   não   é   mau,   porque  
se   for   uma   coisa   muito   difícil,   pode-se   perder   a   motivação   para   continuar   a   usar."   “Eu   não  
sei   se   em   termos   de   abstracionismo,   até   não   é   melhor   isto,   até   não   é   a   melhor   solução   que   o  
Drops   tem.   Porque   depois   pode   ter   a   sua   aprendizagem   enviesada   por   pré   conceitos   que   se  
tem   de   que,   por   exemplo,   o   morango   é   vermelho.”  

E8  “não   conhecia,   nem   nunca   tinha   experienciado   a   aplicação   Drops.”;   "Não   sei   se   para   todos  
os   utilizadores   é   claro.";   "Esse   estilo   de   interface,   esse   tipo   de   iconografia.   (Figura   63)";  
"Apesar   de   também   usar   o   mesmo   conceito   de   uma   etapa   após   a   outra,   com   pequenas  
atividades   diferentes   (Figuras   55,   56,   58,   64,   65,   66,   67).   É   mais   dinâmico   do   que   o  
Duolingo.   Dá   mais   a   sensação   de   que   é   um   jogo,   do   que   uma   plataforma   de   aprendizado.";  
"Eu   não   sei   como   é   mais   para   frente,   mais   para   as   etapas   finais,   porque,   pelo   menos   nessa  
etapa,   as   tarefas   são   muito   básicas,   as   palavras   simples,   anuncia   a   construção   frásica...   Se  
é...   Como,   como   ele   trabalharia   isso,   mas   é   uma   experiência   interessante."   “O   Drops   não  
tem   características   como   o   Duolingo   tem   de   indicar   visualmente   o   que   é   um   botão,   o   que   é  
um   input.”  
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Quadro   28:    Avaliação   de   Peritos   ao   Drops   (E9)  

Entr.  Comentário   Crítico  

E9  "Em   primeiro   lugar,   a   legibilidade   é   muito   pior   do   que   a   legibilidade   do   Duolingo,   estas  
transparências,...   (Figuras   54,   63)";   "Sim,   está   com   um   pequeno   tutorial,   quer   que   eu  
carregue   ali.   Isso   é   claro.   O   “Oi”   é   português   brasileiro.   No   caso,   pronto,   eu   acho,  
português,   eu   via   logo   que   isto   não   foi   feito   para   português   de   Portugal.";   "...Isto   é   o  
tutorial,   um   tutorial   que   nos   retira   a   agência,   faz,   retira,   o   ecrã   começou   a   mexer   sozinho  
(Figuras   55,   56).   Isso   retira   a   capacidade   da   pessoa,   não   está   a   dizer   à   pessoa   o   que   ela   pode  
fazer.";   "Está   a   mexer,   começou   a   mexer   sozinho   só   por   eu   tocar   naquilo.   E   sinto   que   não  
tenho   grande   controlo   na   aplicação.   Ela   tem   estas   animações   todas,   isto   mexe   tudo   sozinho.  
Não   sei   o   que   é   que   isto   quer   dizer,   isto   “drops   para   ocultar”   ou   “isto   para   aprender”   (Figura  
57).   Eu   quero   aprender   “breakfast”.   "E   depois   diz-me   “Ok”.   Não   consigo   perceber   o   que   é  
que   aquilo   está   a   passar,   de   cima   para   baixo.   Tenho   que   escolher   o   que   é   que   é   o  
pequeno-almoço,   não   sei.     Tem   ali   alimentos   nesta   barrinha   (Figura   64),   também   não   sei.  
Acho   que   é   pouco   clara   (Figura   68).   É   pouco   descrita   na   informação   que   está   aqui   a  
acontecer.   Eu   consigo   arrastar   essas   coisas   de   um   lado   para   o   outro,   consigo   arrastá-las  
todas,   mas   arrasto   para   onde?   Para   ali   talvez,   não.   Aquele   “Drops”   não   faz   nada.   Se   calhar  
tenho   que   arrastar   para   dentro   da   palavra   “Breakfast”.   Ok,   tenho   mas   não   é   um   alvo   claro,  
que   eu   consigo   fazê-lo,   posso   meter   a   colher   lá   para   dentro?   Mas   eu   uso   a   colher   para   tomar  
pequeno-almoço.   Ai,   tenho   que   arrastar,   ok.";   "Por   exemplo,   não   sei   o   que   eles   querem  
dizer   com   isto.   Isto   olhinho   para   “ocultar”,   esta   carinha   para   “aprender”,   não   sei   o   que   é   que  
eles   querem   dizer.";   (...)   “Não   estou   a   perceber   o   feedback,   não   estou,   sinto   que   as   minhas  
ações   não   têm   qualquer   tipo   de   resultado,   não   tem   impacto,   são   sem   sentido.   Estou   a  
arrastar   coisas   para   cima   de   coisas   e   isto   dá-me   “ok”.   Isto,   mas   posso   arrastar   para   ali,   diz  
que   não.   Sim,   mas   o   feedback   não   é   claro,   enquanto   que   o   outro   faz   “pling”   e   diz   “cheese”,  
eu   arrasto   para   aqui,   ele   abana   um   bocado   a   palavra.   Neste   caso,   devia   dizer   que   não,   é  
errado.";   "Mas   estes   pictogramas   não   são   uma   área   clara   de   que   posso   arrastar   coisas   lá   para  
dentro.   Se   calhar,   precisa   de   haver   aqui   alguma   affordance,   alguma   coisa   que   indique   que  
estas   coisas   arrastam-se   para   cima   das   outras.";   "Aqui,   ok,   já   existe   alguma,   alguma  
descrição,   “coloca   as   letras   na   ordem   correta”    (Figura   62).   Aí,   já   consigo   perceber.   Ok.  
Deixa-me   ver   se   ele,   Ok.   Já   houve   aqui   um   sinalzinho   sonoro.   já   existe   aqui   alguma   coisa   a  
dizer   que   não,   a   dizer   que   sim.   Por   outro   lado,   não   houve   sinal   positivo,   só   houve   no   fim.";  
"Aqui,   já   houve,   é   um   bocado   inconstante,   eu   acho   que   sobretudo,   esta   aplicação   é   muito,   é  
algo   inconstante,   no   sentido,   não   é   claro,   onde   eu   estou,   o   que   estou   a   fazer,   como   é   que   eu  
volto   ao   menu   principal.   Isto   diz-me   “sair”   mas   sair   do   quê?   Da   aplicação?   (Figura   69)  
Volto   a   isto,   não,   volto   aqui.";   “[Árvore   de   aprendizagem]     Nem   percebi   que   ela   existia.  
Acho   que   isto   é   horizontal,   paralelo   (Figuras   54,   63).   Isto   é   vertical.   Mas   eu   posso   começar  
aqui   numa   qualquer?   Posso,   mas,   porque   é   estranho,   porque   normalmente   associa-se   assim  
verticalidade.   Eu   começo   no   início   e   vou   até   ao   fim.   E   saltar   aqui   estas   categorias,   eu  
percebo,   aprender   em   categorias   diferentes.   Sinto-a   confusa,   sinto-a   muito   confusa.  
Também   a   riqueza   de   cores,   também,   se   calhar,   não   ajuda   para   isso   porque   dá   muita   cor,  
muita,   muita   cor.   Estes   fundos   com   estas   cores,   também,   se   calhar,   precisava   de   alguma  
coisa   para   poder   respirar   um   bocadinho,   para   destacar   alguma   informação,   por   exemplo,  
estes,   estas   barras,   estes   olhos   aqui,   estes   nomes,   isto   está   quase   invisível.   (...)   Presumo   que  
isto   não   seja   só   para   crianças,...";   "Gostava   de   ver   uma   pessoa   sénior   a   experimentar   esta  
aplicação   tem.   Tenho   a   sensação   que   ir   ter   sérias   dificuldades   em   conseguir   ler   estas  
legendas,   com   estas   transparências   todas,   então   estes   bonequinhos,   é   para   esquecer.  
(Figuras   54,   63)";   "Isto   parece   uma   galinha.   Assim   um   galo   (...)   não   se   percebe   o   que   é  
isto.";   "...o   desenho   não   está   muito   bom.";   "E   acho   que   isto   é   um   palavrão   em   italiano."  
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Quadro   29:    Conhecimento   de   Arquitetura   de   Informação   do   Meio   de   Comunicação:   Chatbot  

Arquitetura   de   Informação  

Entrevistados  E10  E11  E12  

Processo   de  
Organização   de  

Informação  

"...comunicação   com   o  
cliente,   perceber   que  
informações   é   que   o  
cliente   precisa   e   qual   é   o  
objetivo   do   cliente   para  
esse   chatbot.";   "...pesquisa  
do   meu   lado   do   produto   ou  
serviço   em   questão   quer  
seja   por   parte   de   pesquisas  
que   eu   faço   na   Internet  
quer   seja   pelo   material   que  
eu   peço   ao   cliente.";   "É  
importante   que   eu   foque  
nas   características   mais  
importantes   (...).   Há  
muitas   informações   sobre  
isso   e   eu   no   chatbot,   tenho  
que   escolher   a   informação  
que   pretendo.";   "...começar  
a   construir   o   script.   Vou  
fazendo,   vou   perguntando  
aos   meus   colegas,   ao  
cliente   se   acha   que   está  
ok.";   "Testar   no   mobile   e  
em   desktop   se   está   tudo  
bem.";   "...layout   do  
chatbot   (...)   ...se   for   algo  
semelhante   ao   que   eu   já  
tenho,   eu   imito  
simplesmente   o   template  
que   tinha   e   altero   imagem  
ou   copy.   Se   for   uma   coisa  
mais   profunda.   é   que   já  
peço   a   design   para  
desenvolver   o   template.”  
"seria   interessante  
introduzir   algumas  
imagens   e   alguns   textos  
dela   (...)   Para   aí   4-5   linhas:  
não   pode   ocupar   o   ecrã  
inteiro   em   mobile.”   

"penso   que  
informação   é   que  
eu   preciso   de  
recolher.”;   "qual   é   a  
minha   audiência,  
para   quem   é   que   eu  
vou   dirigir   este  
chatbot.";   "Depois,  
de   pensar   neste  
perfil,   então   penso  
qual   será   o   tipo   de  
comunicação,  
linguagem,   se   é  
mais   simples,   se   é  
mais   coloquial.";  
"Tento   também  
chamar   a   atenção  
do   utilizador   com  
algumas   perguntas  
de   engagement,  
algumas   frases   de  
engagement   para  
ele   se   sentir   mais  
envolvido   (...)   para  
tornar   aquela  
conversa   o   mais  
humanizada  
possível   e   o   mais  
personalizada  
possível.";  
"...Coisas   técnicas  
(...)   UTMs,   os  
Analytics,   para  
conseguir   sempre  
fazer   um   tracking  
daquilo   que   está   a  
acontecer."  

"...tendo   claro   qual   é   o   objetivo   do  
chat...";   "...fazemos   uma   reunião,  
normalmente   com   o   cliente,   onde  
tentamos   definir   quais   são   os   fluxos  
de   informação   que   vamos   ter   no  
chat,   fluxo,   estamos   a   falar   quase   de  
fluxos,   de   diagramas,   árvores   de  
conversação.   E   normalmente,   esses  
fluxos   não   estão   automaticamente  
linkados   com   os   diálogos;   a  
componente   de   diálogo   é   definida  
posteriormente,   ou   seja,   nós   quando  
fazemos   uma   primeira  
implementação,   são   sempre   textos  
muito,   muito   draft,   quase  
mensagens   que   o   programador   que  
está   a   configurar   se   lembra   na  
altura...";   "[definição   dos   media   que  
vão   utilizar]   Isso   acontece   num  
momento   onde   está   a   definir   os  
fluxos   de   conversação   (...)   Pode  
dizer:   “Ah,   vamos   apresentar,   por  
exemplo,   um   vídeo.   Neste  
momento,   faz   sentido   apresentar   o  
vídeo,   depois   de   seguida,   se   calhar,  
queremos   ter   várias   opções,   em  
cada   uma   das   opções,   até   queremos  
ter   imagens   associadas   e   aí   sim  
define.   Portanto,   acaba   por   ser   nesta  
fase   mais   inicial   do   fluxo,   do   que  
propriamente   depois,   na   parte   de  
diálogo   do   texto   em   si.";   "...depois   é  
feita   uma   segunda   revisão,   onde  
percorremos   a   árvore   de  
conversação   e,   aí   sim,   construímos  
e   definimos   os   diálogos.";   "processo  
de   implementação   do   chat   (...)   tem  
vários   passos   (...)   mas   aí   acaba   por  
ser   uma   questão   mais   técnica   do  
projeto."  
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Quadro   30:    Conhecimento   de   Interface   e   Interação   do   Meio   de   Comunicação:   Chatbot  

Interface   e   Interação  

Entrevistados  E10  E11  E12  

Plataformas   Talkform,   E-goi  Messenger.   (...)   muito   mais  
one-to-one"  

"Web”,   “Facebook”,  
“Skype”,   “futuramente,  
em   WhatsApp."  

Formatos  “Imagens,   texto,   vídeo,  
scripts   custom   de   HTML";  
"script   HTML   (...)   se   quiser  
construir   uma   tabela,   se   tem  
uma   tabela   construída   em  
HTML   e   colocar   lá,   também  
aparece   a   tabela.";   "...fazer  
listas   de   cartões,   por  
exemplo,   em   que   direciona   o  
texto   e   imagem   e   ele  
automaticamente   cria   a   lista  
dos   cartões."  

"...há   situações   que,   imagine,  
em   vez   de   uma   imagem  
estática,   pode   ser   mais,   pode  
fazer   mais   sentido   um   vídeo...  
[depende   da   temática   do  
chatbot]"  
 

"É   possível   meter   tudo:  
imagens,   vídeo,   mesmo  
formatos   com  
transparência."  

Vantagens  “...conseguimos   passar   uma  
mensagem   mais  
personalizada   (...)   e   a   pessoa  
sente-se   envolvida."  

  "...dá   à   comunicação   um  
aspeto   mais   personalizado   e  
mais   one-to-one.   O   utilizador   é  
capaz   de   se   sentir   um   pouco  
mais   próximo...";   "o   sentido   do  
chat,   toma   sempre   em   conta   a  
resposta   do   utilizador,  
consegue-se   (...)   personalizar   a  
conversa   e   a   comunicação."  

"...sites   que   tenham,   por  
exemplo,   muito   conteúdo  
e   muitas   funcionalidades  
e   precise   de   dar   apoio   ao  
utilizador,   para  
substituição   de   FAQs."  

Desvantagens  "Enquanto   num   formulário,   à  
partida   já   consegue   ver   mais  
informações   (...)   no   chatbot,  
não,   a   pessoa   vai   ter   mesmo  
de   percorrer   o   script”;   "no  
chatbot   é   sempre   uma   coisa  
de   cada   vez”  

“...damos   sempre   opções   de  
resposta   aos   utilizadores.";  
"[utilizador]   condicionado".  
 

"...Um   chat   num   site   com  
pouco   conteúdo,   que   não  
tenha   grandes  
funcionalidades  
associadas   (...)   ou   que  
não   tenha   um   propósito  
muito   claro,   não   tem  
qualquer   valor."  
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Quadro   31:    Conhecimento   de   Experiência   de   Utilizador   do   Meio   de   Comunicação:   Chatbot  

Experiência   de   Utilizador  

Entrevistados  E10  E11  E12  

Tom   e   Voz   da  
Mensagem  

“...Eu   adequo   o   chatbot   ao  
website   em   questão   e,  
também,   ao   produto,   ou  
seja,   perceber   se   a   marca  
quer   ser   mais   ou   menos  
agressiva.”"...há   o   manual  
(...)   de   marca,   etc.   Em  
relação   aos   clientes,   é   (...)  
perceber   qual   é   o   objetivo  
deles   e   (...)   depois   há  
sempre   aprovação   por  
parte   do   cliente,   ou   seja,   o  
cliente   também   verifica   se  
a   comunicação   está  
alinhada   ou   não."  

"...primeiro   pensar   o  
perfil,   então   penso   qual  
será   o   tipo   de  
comunicação,   linguagem,  
se   é   mais   simples,   se   é  
mais   coloquial.";  
"...estou   a   dirigir-me   para  
um   target   mais   jovem,   eu  
vou   colocar   um   tom   mais  
simples,   menos   formal.";  
"Acho   que   as   pessoas  
vão-se   identificar   mais  
se,   se   adaptar   às   coisas,  
ou   seja,   idade,   seja   o   tipo  
de   interesses   que   aquela  
pessoa   tem...   Se   estou   a  
falar   com   um   homem,   se  
estou   a   falar   com   uma  
mulher.   (...)   Se   são  
pessoas   interessadas   em  
saúde,   ou   em   beleza,   ou  
emprego…”  

"O   tom   de   voz,    da   comunicação  
tem   de   estar   alinhado   primeiro  
com   o   cliente,   ou   seja,   tem   de   ser  
o   mesmo   tom   de   voz   utilizado   em  
todas   as   comunicações   do   cliente,  
ou   seja,   no   meio   onde   está   a   ser  
colocado   no   chat   e   depois   tentar  
alinhar   com   o   objetivo   do   chat   e   o  
público   a   que   se   destina.   (...)   Isso  
normalmente   é   definido   no  
processo   de   conceptualização   do  
chat   e   também   temos   consultores  
a   validar   (...)   numa   fase   inicial,  
não   trabalhamos   muito   essa   parte  
de   ter   o   conteúdo   completamente  
claro,   fazemos   tipo   um   draft   do  
chat   e   depois   temos   os   nossos  
consultores   a   par   com   os   clientes,  
a   redesenhar   as   mensagens   para  
estarem   de   acordo   com   o   tom   de  
voz   objetivo."  

Estratégias  
para   uma  

Experiência  
de   Utilizador  

Positiva  

"...vou   intercalando  
perguntas   e   texto   de  
informação...";   "...dando   a  
informação   que   acho   que  
podem   ser   úteis   sobre   o  
tema.";   "...ir   perguntando  
coisas   ao   utilizador   é  
importante...";   "...no  
script,   a   partir   do   momento  
em   que   sabemos   o   nome  
dele,   ir   integrando   o   nome  
dele   ao   longo   do   texto.";  
"[experiência]   mais  
personalizada";   "...uso  
mais   imagens   [estáticas]  
para   exemplificar   algumas  
questões.";   "Já   usei   uma  
vez   um   vídeo   mas   não  
costuma   correr   tão   bem.";  
"...as   pessoas   saíam   mais  
depois   de   ver   o   vídeo   do  
que   se   fosse   uma   imagem,  
talvez   porque:   com   uma  
imagem,   deixa-se   ainda  
um   mistério.   (...)   Eu   quero  
conquistar   essa   pessoa.   Se  
o   vídeo   não   tiver   a   ajudar,  
eu   não   uso."  

"...Informar   na   medida  
certa   (...)   pensar   (...)   nas  
necessidades   (...)   das  
pessoas,   e   dar-lhes   aquilo  
que   cada   um   está   à  
procura.”;   "[usar]   esses  
textos   de   engagement  
que   não   é   só   dar   a  
informação,   mas   é   dar   a  
informação   num  
package,   numa  
embalagem   correta”;  
"...pedir   informação   de  
uma   forma   demasiado  
bruta,   pode   não   ser   tão  
agradável   e   pode   não  
parecer   tão   humano   (...)  
Olha,   qual   é   o   teu   nome?  
Gostava   de   tornar   esta  
conversa   mais  
personalizada.   Olha,  
como   é   que   eu   me   dirijo  
a   ti?   Estou   a   falar   com   o  
senhor?”   (...)   São   formas  
de   perguntar   olha   se   não:  
“olha,   qual   é   o   teu  
género?”   É   um   pouco  
agressivo   (...)"  

“Primeiro   o   objetivo   muito   claro,  
que   não   tenha   muitas  
funcionalidades   associadas…   E   a  
forma   como   ele   seja   construído  
seja,   seja   simples.   Simples  
utilização   e   um   meio   onde   ele   seja  
colocado,   seja   ajustado   aos   seus  
objetivos   para   garantir   que   a  
pessoa   vai   utilizar.";   "Portanto,  
consoante   os   objetivos   que  
queremos   com   aquilo,   tentamos  
desenhar   o   chat   da   melhor   forma,  
para   evitar   que   o   utilizador   tenha  
escapatória,   ou   o   que   seja."  
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Quadro   32:    Avaliação   de   Peritos   ao   Chatbot   Anne   Frank   House  

Entr.  Comentário   Crítico  

E10  "Está   a   fazer   aquilo   de   realmente   perceber   onde   é   que   quer   chegar   (Figuras   72,   73).   Está   a   usar   o   carousel,   a  
lista   dos   cartões...   (Figura   74)   Por   exemplo,   aqui   “writing   short   stories”   (Figura   75),   talvez   achava   que   era   giro  
colocar   já   uma   frase   dela,   para   a   pessoa   começar   já   a   conhecer   um   bocadinho   melhor.   Não   ser   só:   ok,   coloco  
aqui   a   informação   e   queres   ver   mais   outra   coisa   ou   queres   continuar?   Olha,   pôs   uma   imagenzinha   (Figura   76).  
Está   fixe.”   “...Vai-me   dizendo   aquilo   que   eu   pretendo   e   vai-me   dando   opções   para   mais   coisas.   Oh,   mas   agora  
começou   outra   vez.   Eu   queria   continuar   a   saber   a   história   dela   (Figura   77).   Ela   perguntou-me   se   eu   queria   o  
diário   ou   a   história   e   eu   queria   continuar   a   saber   a   história.   Ele   está-me   a   voltar   ao   início.   Ou   seja,   eu   já   tinha  
dito   que   começar   pelo   diário.   A   história,   dentro   da   página,   da   história,   e   ele   está-me   a   perguntar   o   que   é   que   eu  
quero   mais.   Portanto,   aqui   acho   que   o   script   tem   aqui   algumas   falhas.   (Figura   77)   Sim.   E,   por   exemplo,   acho  
que,   já   que   isto   é   também   sobre   a   Casa   de   Anne   Frank,   acho   que   de   vez   em   quando   também   devia   outra   vez  
dizer,   “Ver   Casa”   ou   “Visitar   Museu”,   porque   o   utilizador   já   se   esqueceu,   já   passou   à   frente   isso,   nunca   mais  
aparece,   nunca   mais   está   a   aparecer   nada   sobre   esse   assunto   e,   na   verdade,   o   objetivo   é   esse.   Tanto   é,   dar   a  
informação,   e   a   pessoa:   “ai,   realmente   gosto   disso,   eu   gostava   de   um   dia   ir   a   esta   casa,   deixa-me   ver   se   tem  
mais   informações   sobre   isso”   e   nunca   mais   ele   me   dá   esta   opção.   Com   o   diálogo,   portanto,   aqui,   quando   coloco  
“Continuar”,   “Saber   Isto”,   “Saber   aquilo”,   e   diz   “Saber   mais   sobre   a   casa”,   “Como   é   que   eu   posso   visitar   a  
casa?”   e   ir   dando   essa   opção   ao   longo   do   chat   (Figura   78),   independentemente   das   opções   do   utilizador   porque  
agora,   por   exemplo,   se   eu   quisesse   saber   isso,   já   não   tem,   nunca   mais,   não   dá   nada   sobre   isso.   Mas   de   resto,  
acho   que   está   muito   giro.   Acho   que   sim,   Acho   que   podia   ter   mais   algumas   frases   ou   algum   vídeo,   mas   vai  
pondo,   portanto,   gosto.   Acho   que   está   giro.”   

E11  "...   logo   à   partida,   estão   a   direcionar   o   chat   para   os   meus   interesses.   (Figura   72)";   "Está-me   aqui   a   perguntar   se  
eu   prefiro   visitar   o   museu   ou   perceber   melhor   a   história   de   Anne   Frank   (Figura   72).   E   outra   coisa   que   eu   achei  
interessante   foi,   antes   de   iniciar   o   chat,   ver   logo   a   imagem   da   Anne   Frank   que   ajuda-nos   logo   a   fazer   uma   ideia  
(Figura   71)   (...)   já   sabemos   que   era   uma   menina   mas   pronto,   para   ter   uma   ideia   melhor   da   Anne   Frank.";  
"Então,   eu   escolhi   a   história   de   Anne   Frank    (Figura   73).   Está-me   a   perguntar   por   onde   é   que   eu   quero   começar  
porque   tem   muitas   fases,   “Anne   and   The   Others”,   “The   Secret   Annex”    (Figura   73).   Eu   vou   escolher   Anne  
Frank   e   os   outros.   Gostava   de   saber   como   é   que   ela   interagia   com   a   família   (Figura   79).   Pronto,   ela   está-me  
aqui   a   dar-me   o   enquadramento,   como   é   que   tudo   começou   e   acho   que   isso   é   interessante    (Figura   79)..  
Provavelmente,   se   eu   tivesse   escolhido   a   outra   opção,   ela   também   fazia   este   mesmo   enquadramento.   Era   isso  
que   eu   faria.    E   depois,   está-me   a   apresentar   aqui   as   pessoas.   Eu   suponho   que   é   a   família   dela   aqui.   (Figura  
80)";   "Então   vou   escolher   aqui   “The   Helpers”   (Figura   81),   perceber   quem   foram   as   pessoas   que   ajudaram   Anne  
Frank.";   "E   escolhi   ler   a   história   de   uma   das   pessoas   (...)   dá-me   a   história   de   uma   das   pessoas   e   eu   gostava   de  
perceber   mais   como   é   que   ela   ajudou   e   vou   fazer   continuar   (Figura   82).   Portanto,   deu-me   aqui:   quem   é   que   ela  
é.   Ok.   E   tu,   para   perceberes   como   é   que   ela   a   ajudou,   ela   vai   avançando,   fazes   “Continue”   (Figura   83)   ou   logo  
passar   para   outras   pessoas.";   "...posso   voltar   atrás   e   conhecer   todos   os   outros.";   "...não   me   estou   a   sentir   tão  
limitada   por   ter   só   uma   outra   opção,   porque   aqui   está-me   a   dar   as   diversas   opções    (Figura   83)   e   então   posso  
também   voltar   para   a   história   de   Anne   Frank.   Portanto,   posso   voltar   atrás   e   ir   conhecendo.   Acho   que   este   chat  
deve   ser   muito,   muito   complexo.   Portanto,   ele   dá   sempre   a   possibilidade   de   voltar   à   frente   e   atrás   (Figura   83).";  
"...A   partir   deste   chat,   eu   consigo   realmente   segmentar   os   interesses.   E   tenho   aqui,   lá   está,   este   recurso   às  
imagens   que   foi   uma   das   coisas   que   eu   estava   dizer   (...)   é   muito   engraçado,   estar   a   dizer   aqui,   a   mostrar  
imagens,   está   a   dizer   que   durante   o   dia,   tinham   que   ficar   muito   quietos,   tinha   que   haver   silêncio   e   tal   (Figura  
84).   Acho   muito   interessante.";   "Se   calhar,   para   tornar,   ainda   enriquecer   mais:   estou-me   a   lembrar   que   podia   ser  
engraçado   ter   depoimentos   de   pessoas...   Não   faço   ideia   se   existem,   ou   não,   depoimentos   de   pessoas   que  
conviveram   com,   sei   lá,   com   a   família,   algum   descendente,   algum,   não   sei...   Acho   que   podia   ser   interessante,   se  
calhar   aqui   um   vídeo   ou   até   mesmo,   se   não   desse   o   vídeo,   deixar   aqui   um   áudio.   Podia   também   ser   engraçado,  
fazer   isso.   Podia   haver   aqui   alguns   mapas,   não   sei,   provavelmente   poderá   haver.   Mas   estou   muito   contente   por  
ver   imagens   da   casa   e   acho   que   isso   está   a   enriquecer   bastante   este   chat.";   "Acho   que,   pronto,   quando   se   lê   o  
livro,   faz-se   uma   ideia,   não   é?   E   depois,   ver   na   realidade   aqui   (...)   ajuda   sim."  

E12  "...está   interessante,   que   era   aquilo   que   eu   estava   a   dizer,   que   não   tem   muitas   opções   para   escolher,   apresentar  
pouca   informação   de   cada   vez.   Mas   depois   também   não   convém   é   ter   muitas,   muitas   layers,   esta   tem   de   ser   a  
última   (Figura   77),   tem   de   apresentar   agora   a   informação,   senão   já   começa   a   ser   muitos   níveis.";   “[algum   aspeto  
que   podesse   ser   melhorado]   Velocidade   (...)   ele   vai   dar   um   “continue”   e   está   muito   lento   (Figura   79).   Tanto  
tempo   para   apresentar   uma   imagem,   não   faz   sentido.   (...)   As   imagens   têm   de   ser   otimizadas   para   estes   meios.  
Pronto,   se   eu   quiser   voltar   à   opção   inicial...   Ah,   ok,   tem   aqui   este   menu   (Figuras   85,   86).   Não   é   muito   intuitivo,  
se   calhar   o   menu   devia   estar   mais   embebido   de   alguma   forma   no   chat,   porque   estar   aqui   em   baixo,   eu   pensei  
que   ia   fugir   para   uma   página   na   net.   Ou   alguma   coisa   que   desse   a   entender   que   eram   opções,   que   tinham   a  
fazer,   navegar   dentro   do   chat.   Sim,   mas   está   mesmo   muito   lento.   Ok.   Acho   que   depois   vai   dar   ao   mesmo.   
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Quadro   33:    Conhecimento   de   Arquitetura   de   Informação   do   Meio   de   Comunicação:   Vídeo  

Arquitetura   de   Informação  

Entrevistados  E13  E14  E15  

Processo   de  
Organização   de  

Informação  

"...faço   uma   pesquisa  
exaustiva   sobre   todas   as  
características   do   produto.  
Tento   também   basear-me  
obviamente   naquilo   que  
outros   publishers   dizem”;  
"...depois   (...)   de   ler   tudo  
(...)   começo   (...)   a   escrever  
o   meu   guião.   Eu   não   sou  
apologista   de   escrever  
frases   porque   depois   isso  
transparece   para   o   vídeo.  
Tu   estás   a   dizer   uma   coisa  
que   foi   decorada,   então  
gosto   de   parecer   o   mais  
natural   possível,   então   (...)  
faço   um   esqueleto   daquilo  
que   seria,   de   que   será   o  
vídeo,   basicamente,   a  
apresentação,   as   principais  
caraterísticas   interiores   e  
exteriores.”;   “   Por   fim   (...)  
a   minha   opinião   (...)   sobre  
aquele   aparelho   em   si   e   no  
fim   a   conclusão.   (...)   eu  
nunca   escrevo   um   guião  
completo,   porque   depois  
fico   com   frases  
pré-formatadas   na   cabeça  
e   depois   ao   dizê-las,   no  
vídeo,   o   público   vai   saber  
que   se   está   a   dizer   aquilo  
que   é   adequado,   que   não   é  
exactamente   aquilo,   não   é  
aquilo   que   se   está   a   sentir  
naquele   momento.   Eu  
acho   que   o   vídeo,   como   se  
está   a   dar   a   cara,   tem   que  
ser   o   máximo   transparente  
possível,   tem   que   mostrar  
ser   mesmo   mais   credível.  
(...)   Só   assim   se   consegue  
conquistar   não   só   a  
confiança   da   marca   mas  
também   do   público.";   "Ou  
seja,   primeiro   falo   tudo  
que   seja   factual.   Depois  
falo   da   parte   opinativa   (...)  
depois   faço   uma  
conclusão..."  

“Todos   os   vídeos   devem  
começar   pela   construção   do  
guião.   Este   guião   deve  
começar   pela   construção   da  
mensagem   que   nós  
queremos   passar,  
basicamente,   ou   é   a  
necessidade   ou   a   mensagem.  
A   partir   daí,   nós   começamos  
a   identificar   qual   o  
público-alvo,   começamos   a  
construir   o   guião,   que   dá  
lugar   à   nossa   história.   A  
partir   daí,   vamos   fazer   a  
construção   visual   da   história  
que   nós   criamos.  
Normalmente,   o   nome   que  
se   dá   a   isso   é   storyboard.  
Este   storyboard   é   um  
storyboard   desenhado   que  
nos   permite   colocar   todos   os  
intervenientes  
completamente   alinhados  
com   o   que   é   a   visão   da  
pessoa   que   o   criou,   é   a  
forma   mais   fácil   de  
conseguirmos   alinhar   aqui   a  
percepção   do   que   se   vai  
montar.   Doutra   forma,   só  
por   palavras,   às   vezes,   a  
percepção   visual   das   coisas  
nem   sempre   está   alinhada.  
Este   storyboard   depois   vai  
conseguir   colocar   todos   os  
intervenientes   alinhados   e  
que   se   começa   a   fazer   em  
paralelo   as   coisas   que   são  
necessárias   para   que   o   vídeo  
seja   produzido.   Muitas   vezes  
não   é   apenas   filmar.   O   vídeo  
pode   ser   animação,   pode   ser  
constituído   até   com   a  
criação   de   banda   sonora,  
montes   de   coisas,   e   tem   que  
se   ter   todas   as   pessoas  
alinhadas   e   começam   a  
produzir   nas   suas  
competências   e   depois  
passa-se   para   a   edição,   onde  
se   monta   o   vídeo,   parte   final  
depois   é   distribuição."  

“Vou   filmar   (...)   recolho  
som   e   imagem   (...)   depois  
ao   chegar   a   casa,   tenho  
que   descarregar   o   som   e   a  
imagem,   depois   tenho   que  
sincronizar   esse   som   com  
essa   imagem.";   "...por  
exemplo,   se   for   uma   coisa  
em   que   eu   estou   a   filmar  
com   vários   takes,   e   se   eu  
me   lembrar,   ok,   o   take   que  
correu   melhor   foi   o   3,   eu  
posso   já   ter,   tipo,   um  
caderninho   comigo   no  
momento   da   filmagem   em  
que   tomo   algumas   notas   e  
aponto   take   3,   que   é   para  
depois   poupar   tempo   na  
edição.";   "...chego   a   casa,  
selecionar   os   melhores  
planos,   vejo   os   planos  
todos.";   “Pronto,   depois  
ponho   no   Premiere.  
Depois,   pronto,   começo   a  
montagem.";   "Pronto,   é  
um   bocado   intuitivo,  
depende   do   projeto   mas   a  
montagem   é   o   cortar,   o  
alterar   a   ordem   dos  
planos,   é   decidir   que   aqui  
leva   uma   música,   aqui   não  
leva,   aqui   ponho  
grafismos,   pronto,   e   faço,  
tipo,   uma   primeira   versão.  
Depois   vou,   se   for   para  
cliente,   envio-os,   espero  
para   ter   feedback,   se   for  
uma   coisa   minha,   deixo  
passar,   tipo,   um   dia   para  
olhar   para   aquilo   com  
olhos   frescos.";   "E   depois  
normalmente,   se   fizer  
também   o   grafismo,  
exporto   uma   versão   no  
Premiere,   e   depois  
importo   para   After  
Effects,   e   depois   no   After  
Effects   faço   o   grafismo   e  
depois,   exporto   e   depois,  
partilho   quando   for   para  
partilhar."  
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Quadro   33:    Conhecimento   de   Arquitetura   de   Informação   do   Meio   de   Comunicação:   Vídeo   (cont.)  

Arquitetura   de   Informação  

Entrevistados  E13  E14  E15  

Perguntas   a   que   o  
copy   de   um   vídeo  
deve   responder  

"...   o   termo   jornalista,   ou   seja,  
na   lead,   (...)   tem   que   se  
responder   sempre   a   quem?,  
quando?,   como?,   onde?,   o  
quê?   e   porquê?   (...)   Só   que   no  
vídeo   como   é   mais  
entretenimento,   também   é  
jornalismo,   mas   também  
entretenimento,   tem   que   se   dar  
a   entender   essas   perguntas  
mas   não   fazê-las   diretamente,  
(...)   uma   das   vantagens   do  
vídeo   é   que   ele   também   é  
bocadinho   intemporal."  

  "...que   mensagem   que  
tu   queres   passar.   Qual   é  
o   público-alvo.   Em   que  
formatos   é   que   queres  
distribuir   o   vídeo.";  
"São   estes   3:  
mensagem,   o   público   e  
os   formatos."  

  "...deve   responder   à  
pergunta   “Porquê?”   ou  
”Qual   é   a   relevância   do   que  
se   está   a   fazer?”,   porque   se  
vais   investir   tempo,  
dinheiro   e   recursos   em  
algo,   acho   que   é   importante  
questionar   primeiro   qual   é,  
então,   o   que   é   que   se   quer  
passar   e   o   que   é   que   se   quer  
transmitir   com   isso..."  
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Quadro   34:    Conhecimento   de   Interface   e   Interação   do   Meio   de   Comunicação:   Vídeo  

Interface   e   Interação  

Entrevistados  E13  E14  E15  

Plataformas   "Site";   Youtube,   Facebook;  
"...enviar   vídeos   através   de  
newsletter";   "...utilizamos   a  
divulgação   do   vídeo   através   de  
plataformas   de   e-mail.";  
"...utilizamos   publicidade   no  
Instagram   para   depois   levar   as  
pessoas   para   o   nosso   site   de  
forma   a   que   consumam  
também   os   nossos   conteúdos  
através   de   canais  
alternativos.";   "...   o   YouTube  
(...)   que   é   uma   plataforma  
exclusivamente   de   vídeo”;   "...o  
próprio   Facebook   e   o   próprio  
Instagram   já   começa   a   criar  
suas   próprias   vantagens   para  
os   criadores   de   vídeo,   para  
publicarem   primeiro   naquelas  
plataformas   antes   de  
colocarem   nas   outras.";  
Twitter,   LinkedIn.  

"...de   edição,  
utilizo  
principalmente   o  
Premiere.“;   “E  
publicar,   há   vários  
mas   também,   as  
mais   utilizadas   é   o  
YouTube   e   o  
Facebook,   o  
Instagram   começa  
também   a   ser   uma  
plataforma  
bastante   de  
difusão   de  
conteúdo   visual.   E  
depois   tens   o  
Vimeo   (...)"  
 

"Em   qualquer   rede   social,   em  
plataformas   de   trabalho,   tipo   vídeos  
explicativos.   (...)   Culinária,  
indústrias,...   (...)   também   de   vídeos  
explicativos.";   “...podes   integrar   no  
Youtube,   Vimeo,   no   Facebook,   no  
Instagram,   no   Twitter,   no  
LinkedIn.";   "Premiere,   After   Effects  
(...),   Photoshop,   programas   de   3D,  
cinema   4D,   os   de   correção   de   cor,  
tipo,   DaVinci,...”  

Formatos  “...e u   acho   que   é   sempre  
importante   personificar   o  
vídeo,   ou   seja,   a   nível   de  
opinião,   torna-se   muito   mais  
credível   se   tiver   alguém   a  
mostrar   a   cara   do   outro   lado,   a  
mostrar   aquilo,   a   dar   uma  
opinião   sobre   alguma   coisa  
(...)   ter   alguém   sempre   a   dar   a  
cara   no   vídeo,   por   isso   vai  
transmitir   mais   confiança   para  
o   utilizador.”;   "...um  
infográfico,   aquilo,   no   fundo,  
vai   passar   a   ser   mais  
entretenimento   do   que   de  
opinião,   se   calhar.   E,   se   calhar,  
isso   pode   não   ser   o   objetivo  
das   principais   pessoas,   mas  
também   difere   sempre   um  
bocadinho   do   tipo   de   vídeo."  

-  "...os   formatos   verticais   começaram  
mais   a   aparecer   agora   com   as   redes  
sociais   (...)   o   Instagram   e   assim.   E  
fazem   sentido   nessas   plataformas  
porque   o   telemóvel   tem   um   ecrã  
vertical   (...)   então   faz   sentido   ocupar  
ao   máximo   esse   ecrã.   Mas  
pessoalmente,   acho   que   [apesar   dos  
dois   vídeos   apresentarem]   diferentes  
propósitos   (...),   o   vídeo   horizontal  
consegue   mostrar   muito   mais   do   que  
no   vídeo   vertical.";   “vai   ao   cinema   e  
tem   um   ecrã   horizontal   e   não   tem  
um   ecrã   vertical,   porque,   sei   lá,   quer  
quase   ser   engolido   pelo   ecrã,   quer  
ter   aquela   envolvência   e   o   vertical   é  
mais,   tipo,   uma   coisa,   tipo,   de   “eu”,  
e   tipo,   o   próprio   e   estar   a   olhar   para  
um   ecrã   e   estar   na   sua   bolha   ou  
assim...";   "...acho   que   nós  
exportamos   em   MOV   ou   assim,  
quando   são   para   ficarem   as   coisas  
com   mais   qualidade.   Mas   sei,   que  
por   exemplo,   são   coisas   para   pôr   em  
telemóvel,   em   stories,   no   Instagram  
pomos   em   MP4   porque  
normalmente   fica   mais   leve..."  
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Quadro   34:    Conhecimento   de   Interface   e   Interação   do   Meio   de   Comunicação:   Vídeo   (cont.)  

Interface   e   Interação  

Entrevistados  E13  E14  E15  

Vantagens  “...se   quiser  
conhecer   ao  
pormenor   um  
produto,   o   vídeo,  
como   está  
associado   o   texto,  
no   caso,   a   voz   e   a  
imagem,  
consegue   ter  
basicamente   duas  
partes   sensoriais  
que   estão   a  
mostrar  
informação,  
fazem   ter   uma  
percepção   muito  
maior   do   que  
aquilo   que  
realmente   é   o  
produto."  

"comparativamente   a   outra   forma  
de   comunicação    (...)   o   vídeo   (...)  
consegue   passar   mais   mensagem   e  
consegue   garantir   que   a   percepção  
do   utilizador   é   realmente   mais  
eficaz."   (...)   "O   vídeo   (...)  
consegue   garantir   de   forma   mais  
eficaz   e   mais   rápida   a   atenção   do  
utilizador   vs.   o   texto,   e   até   mesmo  
vs.   a   imagem   estática."  

"...se   quiser   explicar   (...)   alguma  
situação   ou   algum   problema,(...)  
dar   mais   a   entender   num   vídeo   e  
mostrar   com   mais   riqueza  
ilustrativa,   com   testemunhos   de  
pessoas,   do   que,   se   calhar,   num  
texto   corrido,   não   é?   Dá   uma  
perspetiva   muito   maior   o   vídeo  
em   que   consegues   ter   imagem  
aliado   à   voz...";   "No   vídeo,  
consegue   muito   mais   facilmente  
captar   arquitetura   ou   espaços   ou  
(...),   qualquer   obra,   consegue,  
(...)   mais   em   vídeo   do   que,   se  
calhar,   de   outra   forma,   (...)   pode  
tirar   fotos   mas   as   fotos   são  
sempre   um   bocado   limitadoras,  
porque   é   só   de   uma   perspectiva,  
enquanto   que   o   vídeo   consegue  
estar   a   dar   uma   imagem   mais  
abrangente   do   objeto   ou   de   uma  
peça   ou   de   alguma   coisa  
artística...”  

Desvantagens  " A   desvantagem   é  
que   demora   muito  
mais   tempo   a  
encontrar  
informação   mais  
precisa,   (...)   se  
quer   ir   procurar  
uma   coisa  
específica   para  
um   vídeo,   vai  
demorar   muito  
mais   tempo   a  
encontrá-la   do  
que   se   for  
procurar   um  
artigo"  

"...   o   custo   de   produção   de   vídeo   é  
capaz   de   ser   o   mais   caro   versus  
qualquer   outro   tipo   de   formato.  
Claro   que   isto   (...)   depende   sempre  
do   que   nós   queremos   passar,   da  
qualidade   que   queremos   passar,   a  
dimensão,   imensas   coisas";  
"...quando   não   tem   uma   ligação   à  
internet   de   velocidade,   com  
alguma   velocidade   que   permita   ver  
as   coisas   em   condições,   porquê?  
Porque   o   vídeo   também   assume  
aqui   um   peso   muito   maior   que  
qualquer   outro   formato   e   por   isso  
consome   mais,   isto   agora   já   não   se  
põe   tanto   em   causa,   mas   em   alguns  
sítios,   sim   ainda,   porque   as   pessoas  
utilizam   muito   mobile   e   isso   é   um  
fator,   não   é,   o   plafond   que   tem   de  
dados   e   muitas   das   vezes,   quando  
se   está   em   zonas   em   que   a  
velocidade   da   internet   não   permite  
descarregar   um   vídeo,   então   se   tem  
uma   informação   toda   baseada   em  
vídeo,   isso   também   pode   não   ser  
muito   vantajoso.”  

  "Se   calhar,   para   ser   coisas  
informativas,   instantâneas.   Ou  
seja,   imagine,   se   está   a   acontecer  
alguma   coisa   no   momento,   que  
quer   reportar   (...)   o   vídeo   implica  
quase   sempre   estar   a   filmar,   estar  
a   editar,   a   fazer   corte,   montagem  
e   atrasa   o   processo,   não   é?   E  
assim   vai   atrasar   essa   chegada   de  
informação   às   pessoas,   enquanto  
que,   se   for   uma   coisa   que   só   quer  
mesmo   passar   uma   informação  
super,   sei   lá,   instantânea   não   é?  
O   vídeo   vai   atrasar   isso..."  
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Q uadro   35:    Conhecimento   de   Experiência   de   Utilizador   do   Meio   de   Comunicação:   Vídeo  

Experiência   de   Utilizador  

Entrevistados  E13  E14  E15  

Tom   e   Voz   da  
Mensagem  

"Cada   página   tem   o   seu  
estilo   de   comunicação  
(...)    é   preciso   fazer,  
haver   um   estudo   prévio  
(...).   saber   exatamente  
quem   é   o   público   que  
se   tenciona   chegar   e   de  
que   forma   é   que   se  
tenciona   chegar   até  
esse   públicos.   Então  
nós   utilizamos   sempre  
linguagem   amigável,  
clara,   não   demasiado  
específica   mas   também  
não   demasiado   vaga,  
ou   seja,   tentamos  
explorar   ao   máximo   o  
produto,   tentando  
fazê-lo   sempre   da  
forma   mais   simples   e  
amiga   para   o  
consumidor."  

"Acho   que   não   existe   um  
tom   específico   para   o   vídeo.  
Existe   sim,   um   tom  
específico   para   o   projeto   que  
se   tem   e   para   a   mensagem  
que   se   quer   passar.   E  
qualquer   vídeo   pode   assumir  
um   tom   diferente.   Não   há  
aqui   algo   fechado.   O   vídeo,  
como   qualquer   outra   forma  
de   comunicar,   é   um   espectro  
de   tom,   não   é?   Pode-se   ir  
desde   o   mais   amigável   ao  
menos,   pode-se   ir   desde   o  
mais   cordial   ao   mais   formal.  
Acho   que   não   há   aqui   uma  
forma   fechada,   é   o   que  
quiser.   Depende   do   projeto,  
do   cliente,   do   objetivo.   (...)  
Depende   da   mensagem,  
sempre,   sim."  

"...alguns   vídeos   têm   um   tom   mais   leve,  
porque   se   calhar   é   um   assunto   mais,   mais  
leve,   se   calhar   outras   já   vão   ter   um   tom  
mais   sério.   Depende   um   bocado   de   projeto  
pa ra   o   projeto.";   "...se   for   para   um   cliente,  
aí   tem   que   se   pensar,   quem   é   que   este  
cliente   está   a   tentar   atingir   e   tentar   fazer  
alguma   coisa   que   funcione   dentro   desse  
público-alvo."  
 

Estratégias  
para   uma  

Experiência  
de   Utilizador  

Positiva  

" ...   sempre   tentar  
lançar   uma   questão   e  
tentar   fazer   o   utilizador  
sentir-se   parte   daquele  
vídeo...";   "A   sua  
opinião   é   apenas   uma  
opinião   mas   a   sua  
opinião   dif ere   sempre  
de   quem   está   a   ver,   ou  
seja,   a   opinião   de   outra  
pessoa   também   conta  
muito   e   tem   que   se  
fazer   sentir   isso   no  
vídeo."  

“É   o   storytelling,   ou   seja,   a  
narrativa,   tentar   fazer   com  
que   a   mensagem   faça   sentido  
para   o   utilizador   e   que   seja  
construída   à   medida   que   o  
vídeo   vai   avançando.   Isto  
garante   a   percepção   do  
utilizador,   uma   melhor  
percepção   do   utilizador   e   da  
mensagem   que   nós  
queremos   passar,   o   que   faz  
com   que   depois   aquilo   faça  
mais   sentido   para   ele   e  
consiga   atingir   o   objetivo  
melhor.   (...)   Nós   podemos  
garantir   uma   experiência  
visual   e   auditiva   no   vídeo.  
Isso   também   pode   fazer   com  
que   o   vídeo   seja  
memoráv el.(...)”  

"...por   exemplo,   se   quer   que   algum   cliente  
compre   um   produto   ou   assim,   vai   sempre  
mostrá-lo   na   melhor   luz,   vai   sempre   fazê-lo  
parecer   mais,   melhor   do   que   aquilo   que   ele  
é,   mais   apetitoso...”;   “A   música   que   usa   faz  
a   diferença…”;   “Se   eu   for   usar   uma   música  
que   é   mesmo   enfadonha,   ninguém   vai   ver   o  
vídeo   até   ao   fim,   se   calhar.   Mas   se   usar   uma  
música   que   é   assim   toda   animada,   as  
pessoas,   se   calhar,   ficam   mais   tempo   a  
ver.”;    “...mas   obviamente   isso   é   mais   um  
trabalho   dos   comerciais.";   "...se   é   uma   coisa  
documental,   em   que   se   está   a   entrevistar   só  
as   pessoas,   são   pessoas   normalmente,   tipo,  
que   não   têm   essa   experiência   de   locutor   de  
rádio,   ou   assim,   não   é,   são   pessoas   comuns,  
então   não   se   controla   a   entoação   delas   nem  
o   que   elas   dizem,   são,   tipo,   pessoas   que  
estão   só   a   partilhar   coisas.   E   aí   (...)   não  
pode   ter   uma   voz   super   imponente,   é   a   voz  
que   a   pessoa   tem.   Mas   se   for   um   trabalho  
comercial,   normalmente   já   vai   procurar  
aquelas   pessoas   que   fazem   normalmente  
voice   overs,   que   traba lharam   para   rádios   ou  
não   sei   quê   e   já   têm   aquelas   vozes,   que  
podem   dizer   qualquer   coisa   que   sai   sempre  
bem   e   assim..."  
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Quadro   35:    Conhecimento   de   Experiência   de   Utilizador   do   Meio   de   Comunicação:   Vídeo   (cont.)  

Experiência   de   Utilizador  

Entrevistados  E13  E14  E15  

Infográficos  "...ajuda   na   parte  
da   consulta   (...)  
não   se   consegue  
ter   10   minutos   de  
plena   atenção   (...)  
durante   um   vídeo,  
está   a   ouvir   aquilo  
mas   apenas  
algumas   frases   lhe  
vão   chamando   à  
atenção.";   "entra  
um   infográfico   ou  
entra   um   gráfico,  
uma   informação,  
uma   nota   de  
rodapé,   e   vai  
despertar   algum  
membro   sensorial  
do   cérebro   que   vai  
fazer   captar   mais  
atenção   ainda  
sobre,   sobre   o  
vídeo   (...)  
sobretudo   das  
informações   mais  
relevantes,   para  
mim,   devem   estar  
sempre   em  
infográficos   (...)  
vai   ajudar   (...)   o  
visualizador   (...)    a  
perceber   muito  
melhor   a  
informação   que  
quer   transmitir   e  
perceber  
exatamente   aquilo  
que   é   importante  
daquilo   que   é  
opinião.";   "Para  
mim,   os  
infográficos   devem  
apresentar   sempre  
factos   e   não  
opinião."  

"...os   vídeos   infográficos  
funcionam   bem,   principalmente  
quando   quer   explicar   alguma  
coisa.";   "Acho   que,   quando   é   um  
vídeo   infográfico,   tem   que   ser  
pensado   de   raiz   e   deve   assumir  
essa   função   desde   o   início,   muitas  
vezes   até   o   fim,   sem   criar   ali   nada  
que   fuja   a   essa   construção  
explicativa.";   "A   presença   de  
infográficos   em   vídeos   que   não  
estão   preparados   para   tal,   acho   que  
fica   um   bocado  
descontextualizado";   "...por  
exemplo,   uma   entrevista,   um  
documentário   em   que   depois  
juntam   alguns   infográficos   e,   às  
vezes,   acho   que   isso   pode   não  
coser   tão   bem   porque   a   percepção  
da   pessoa   está   demasiado   presa   ao  
real,   ao   que   ela   está   habituada   a   ver  
e   depois,   quando   entram   estes  
elementos   infográficos,   podem   não  
estar,   a   pessoa   pode   não   estar  
preparada   para   ver   aquilo   e   não   vai  
assimilá-los   com   tanta  
naturalidade.   Se   criar   uma   linha  
desde   o   início   até   ao   fim,   em   que  
ela   está   habituada   a   estar   no   mundo  
um   bocado   imaginário,   que   é   esse  
dos   infográficos,   vai   ser   mais   fácil,  
ou   seja,   já   se   predispôs   a   pessoa  
também   a   percecionar   aquilo,   a  
entender   e   a   assimilar.";   "Os   dois  
em   conjunto   não   são   tão   eficazes,  
porque   realmente   a   pessoa   leva   ali  
um   impacto.   Utiliza-se   de   vez   em  
quando,   documentários   mais  
técnicos,   às   vezes,   para   explicar  
certas   coisas   recorre-se   a   imagens  
3D.   Muitas   vezes,   estas   imagens  
3D   tentam-se   aproximar   o   mais  
possível   do   real,   sendo   estas  
imagens   criadas   um   bocado   já  
semelhantes   ao   que   nós   estamos  
habituados   a   ver.   Quando   são  
aqueles   infográficos   em   que   se   tem  
a   clara   noção   de   que   aquilo   é   uma  
manipulação,   convém   que   eles  
sejam   iguais   do   início   ao   fim."  

"Acho   que   é   importante,   se   for  
algo   pertinente,   se   for   um   vídeo  
explicativo,   ou   se   for   um   vídeo  
em   que   se   está   a   apresentar  
alguma   informação   e   que   faz  
sentido   ter   de   forma   visual,  
acho   que   sim,   acho   que   é   uma  
boa   estratégia.   Porque   ajuda   a  
ter   uma   percepção   melhor   e  
mais   organizada   da  
informação.";   "Pronto,   imagine  
um   vídeo   em   que,   por   exemplo,  
vídeos   internos   de   empresas  
que   fazem,   imagine,   no   final   do  
ano   para   mostrar   o   progresso   ou  
o   que   é   correu   pior,   e   não   sei  
quê,   acho   que   faz   sentido  
utilizar   em   infografias   para  
tornar   visual   a   informação,  
porque   também   se   forem   coisas  
escritas,   pode   ficar   muito  
maçudo,   se   for   muito   texto   e  
também   é   difícil   processar  
informação   assim   tão   densa.  
Pronto,   fica   mais,   é   mais  
memorável,   lembra-se   mais  
facilmente   dela,   se   calhar,   se   a  
vir   numa   imagem   organizada."  
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Quadro   36:    Avaliação   de   Peritos   ao   vídeo   “Os   seus   objetivos   online”   (E13   e   E14)  

Entr.  Comentário   Crítico  

E13  “Não   só   falando   de   bolos   mas,   a   parte   visual   de   qualquer   vídeo   é   sempre   extremamente   importante  
e   o   cenário   é   muito   importante.   Obviamente,   a   pessoa   escolhida   também   tem   olhos   azuis,   é   loira,   e  
está   maquilhada,   ou   seja,   o   boneco   também   é   importante,   obviamente   (Figura   88).";   (...)  
“Exatamente,   isto   que   estava   a   dizer,   ou   seja,   ele   está   a   adicionar   elementos   gráficos   ao   texto,   no  
caso   é   um   post   animado   (Figura   89),   mas   isto   podia   ser   perfeitamente   qualquer   pessoa   a   falar,   ele  
não   apenas   coloca   os   símbolos,   ele   coloca   os   símbolos   de   uma   forma   mais   animada";   "...este   é   uma  
espécie   de   infográfico   animado…   (Figura   89)";   "...as   pessoas   acreditam   muito   naquilo   se   é   outra  
pessoa   a   dizer   (Figura   88),   (...)   enquanto   que   se   for   o   vendedor,   obviamente,   o   vendedor   vai   querer  
vender   mas   se   é   outra   pessoa,   eu   vou   acreditar   mais   depressa   no   depoimento   dela.(...)”;   "Reparamos  
que   o   vídeo   foi   para   a   parte   animada   mas   começou   com   essa   pessoa   a   falar   (Figura   90)   e   durante   a  
apresentação   tinha   aqui   um   senhor   (Figura   90)   que   está,   que   está   a   apresentar   e   a   dar   a   cara,   ou   seja,  
a   dar   o   corpo   perante   estas   ideias.   Ou   seja,   o   caso   infográfico   é   sempre   um   complemento   ao   que   o  
vídeo   é.   Encaramos   isto   como   um   conselho,   como   é   uma   pessoa   que   está   a   falar   para   nós,   nós  
encaramos   isto   como   um   conselho.   Ao   passo,   que   se   fossem   desenhos   animados,   nós   encararíamos  
isto,   se   calhar,   como   mais   uma   brincadeira.   Porque   no   nosso   imaginário,   nós   associamos,   desde  
crianças,   os   desenhos   animados   a   brincadeiras,   entretenimento,   enquanto   pessoas,   associamos   as  
pessoas   que   falam   para   nós,   quando   nos   ensinam   alguma   coisa   é   de   uma   forma   mais   séria.";   "   A  
junção   das   duas   coisas   (...)   transforma   entretenimento   em   informação."  

E14  "Eu   entendo   a   lógica   do   vídeo   (...)   mas   para   mim   está   um   bocadinho   morto   de   mais.";   "Porque   acho  
que   as   pessoas   não   conseguem,   não   conseguem   manter   aquele   nível   de   interesse,   por   exemplo,   a  
mim   já   me   perderam   aqui.   Já   me   perderam   porque   eu   estaria   a   fazer   forward.   Mas   isto   também  
depende   muito   do   nível   de   conhecimento   da   pessoa,...”   “Se   for   uma   pessoa   que   está   numa   análise  
do   que   é   que   é   o   negócio   online,   porque   eles   estão   a   ir   mesmo   ao   detalhe   de   explicar   exatamente   o  
que   é   o   negócio   online,   para   quem   percebe   nada.   E   daí,   faz   sentido   este   tom   muito   pausado,   muito  
explicativo,   muito   ilustrado,   não   é?   (...)   Por   isso,   o   objetivo   deles,   se   o   público-alvo   for   esse,   eu  
acho   que   sim,   eu   acho   que   pode   fazer   sentido.   Agora,   em   2019,   quantas   pessoas   é   que   realmente  
estão   nesta   fase?   Não   devem   ser   assim   tantas,   não   é?";   “O   que   eu   acho   aqui   é   que,   nós   já   não  
estamos   tão   habituados   a   estas   coisas,   estamos   habituados   a   uma   comunicação   muito   mais  
acelerada,   e   aí   nós   conseguimos   já   (...)   assimilar   essa   informação,   mesmo   que   seja   mais   rápido,   nós  
já   nos   habituamos.   Por   isso   (...)   quando   perceciona,   quando   até   apresenta   uma   coisa   destas,   tu  
achas,   “Ah   ok,   isto   já   me   está,   está-me   a   dar   seca”.   Agora   eu   entendo   que   para   quem   não   percebe  
nada,   precise   disto,   precisa   deste   ritmo   lento   que   é   para   ouvir,   assimilar,   não   sei   quê.   Imagina   se  
fosse,   nós   estamos   a   falar   aqui   de   um   caso   muito   básico,   mas   se   nós   avançassemos   aqui,   se   calhar,  
num   nível   de   conhecimento,   umas   três   ou   quatro   casas   e   fossemos   para   umas   coisas   muito  
complexas,   se   calhar,   este   tom   pausado   e   lento,   incentiva,   imagina,   se   fosse   para   explicar   Adwords  
a   uma   pessoa   que   nunca   teve   contacto   com   Adwords   se   calhar,   precisava   ser   assim,   não   é?   Eu   só  
acho   é   que   o   que   ele   está   a   explicar,   é   muito   básico,   quase   para   qualquer   um   à   data   de   hoje,  
qualquer   um   sabe   que   aquele   negócio   online,   sabe   como   é   que   começa,   sabe   o   que   é   que   precisa,  
sabe   o   que   é   um   website.";   "Aqui   estão   a   representar   através   de,   primeiro   criaram   um   elemento   de  
ligação,   que   é   a   pessoa   em   geral,   o   comerciante   (figura   88),   depois   passa   por   expert   (figura   90),   que  
entra   e   que   vai   explicar   aquele   bocado   e   depois   vai   ilustrar.   Sim,   essa   construção   parece-me   que  
funciona   para   ilustrar,   para   explicar   qualquer   tipo   de   coisa,   sim.   Só   acho   é   que   o   conteúdo   em   si,   se  
calhar,   é   que   não   está   a   fazer   match,   mas   esta   construção   poderia   funcionar   para   qualquer   outro  
tema,   sim,   essa   parte,   sim,   acho   que   funciona.";   “[Sobre   as   infografias]   Neste   caso,   neste   caso,  
funciona   porque   são   mesmo   muito   básicas   (figura   89),   ou   seja,   estamos   a   falar   de   uma   coisa   muito  
básica   e   eu   acho   que,   para   quando,   quando   se   está   a   falar   para   uma   pessoa   que   não   percebe   nada,   a  
infografia   é   a   melhor   forma   de   explicar   alguma   coisa   complexa,   não   é?   Por   isso   é   que   nós   pegamos  
numa   folha   para   fazer   um   desenho   quando   as   pessoas   não   percebem,   não   é?   Eu   posso   estar   aqui  
explicar   uma   coisa   a   falar   consigo,   sobre   uma   questão   real   e   não   está   a   entender,   então,   espere   aí,  
vou   buscar   uma   folha   para   lhe   fazer   um   desenho.   É   isso   que   ele   está   a   fazer,   não   é?   Basicamente.";  
"É   mais   por   isso,   nesses   casos,   sim."  
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Quadro   37:    Avaliação   de   Peritos   ao   vídeo   “Os   seus   objetivos   online”   (E15)  

Entr.  Comentário   Crítico  

E15  "...Fez   uma   coisa   fixe   que   foi   usar   mesmo   exemplos   específicos,   tipo,   dizer   esses   casos   de   essa  
senhora   (figura   88),   de   querer   enviar   os   cupcakes   e   não   sei   quê.   Acho   que   é   fixe   neste   tipo   de  
vídeos   dar   mesmo   exemplos   concretos   e   não   ser   só   coisas   abstratas.   E   este   senhor   é   muito  
carismático   (figura   90).   Tem   assim   aquele   tom   de   voz…   Pronto,   que   uma   pessoa   fica   cativada,   está  
fixe.   E   tem   animações   (figura   89).   Acho   que   isso   funciona   bem,   de   ter   coisinhas   simples   no   ecrã,  
animaçõezinhas,   é   fácil   de   perceber.   Mas   por   exemplo,   agora   sinto   que   está   a   ficar   um   bocado  
denso,   tipo,   já   está   mais   ou   menos   nos   dois   minutos,   está   assim   a   começar   a   perder,   se   calhar,  
também   já   estou   cansada.   Mas...   (...)   Noto   um   bocado,   sim,   que   já   está,   tipo,   a   ultrapassar   aquela,  
aquele   comprimento   que   as   pessoas   têm   atenção   para   ver.   E   também   não   tem   música.   E   ok   que   nas  
partes   em   que   eles   explicam,   isso   é   fixe,   porque   estás   mesmo   concentrada   no   que   estão   a   dizer,   mas  
se   calhar   em   algumas   partes,   tipo,   entre,   sei   lá,   diferentes   partes,   secções   do   vídeo   e   assim,   podia  
haver   pequenos   inserts   de   música   para,   tipo,   marcar   esses   paragens,   para   ter   mais   dinamismo.   Tem  
um   som   muito   bom,   tipo,   está   mesmo   clara   a   voz   dele.   Está   fixe.   (...)   ...acho   que   está   um   vídeo  
esclarecedor,   mas   pronto,   acho   que,   se   calhar,   um   bocadinho   longo   mas   isso,   também   é   relativo.”  
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