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Resumo
Desde a sociedade Industrial até à Sociedade da Informação, ou até à “Aldeia Global” de
McLuhan, grandes foram as alterações sociais ocorridas. Da metáfora da máquina,
estandardizada e indiferente à singularidade do indivíduo, passa-se a uma metáfora de rede, em
que todos os indivíduos se interligam para construção colaborativa e coletiva do conhecimento.
Nasce assim a expressão Nativos digitais para denominar os alunos resultantes da Sociedade de
Informação, que sempre viveram rodeados por tecnologia, e que consequentemente se
tornaram ávidos por interação, por envolvimento, por novas tecnologias e por ter um papel
ativo na sua aquisição de conhecimento. Este contacto precoce e permanente com as novas
tecnologias

da

informação

e

comunicação

acabaram

por

moldar

necessidades,

comportamentos, atitudes, aptidões e até mesmo a forma como pensamos, resultando daí uma
necessidade acrescida de rever o papel da escola e do professor do séc. XXI, assim como uma
necessidade de repensar os processos de ensino-aprendizagem vigentes. Tudo isto conduziu à
origem de novas formas de narrar, que sorveram grandes influências da própria forma como a
informação flui nesta sociedade da informação. Surgem narrativas hipertextuais, não lineares e
multilineares, que fazem as delícias daqueles que sempre viveram imersos em hipertexto e têm
assim moldada a sua forma de processar a informação.
É neste contexto que surge esta dissertação, com plena consciência das inúmeras
possibilidades que a utilização dos dispositivos móveis comporta numa realidade em que urge
encarar o edutainment e a aprendizagem informal como armas poderosas a favor da educação,
e tendo em vista as características do digital e do seu potencial como instrumento educativo
privilegiado num contexto em que é evidente uma avidez pelas novas tecnologias desde tenra
idade. Assim, pretendemos estudar a utilização do livro digital com narrativa multilinear na
esfera educativa como ferramenta capaz de envolver e entusiasmar as crianças do primeiro ciclo
no contacto com a leitura, tendo como objeto de estudo um conto infantil neste formato.
Assim, este trabalho procurou satisfazer os seguintes objetivos: 1) perceber de que forma
a multilinearidade da narrativa contribui para o interesse pelos conteúdos e para a compreensão
e aprendizagem eficaz da mensagem, 2) analisar a empatia, entusiasmo e envolvimento do
público-alvo na interação com o livro digital de narrativa multilinear, 3) avaliar a capacidade para
a transmissão de mensagens educativas relevantes, 4) avaliar o interesse do público-alvo em
produtos deste género para a aprendizagem de matérias escolares, 5) perceber se a utilização
5

de ferramentas digitais pode ser um incentivo para a leitura para o público em estudo. Para tal,
desenvolvemos um protótipo de conto infantil em formato de livro digital, com a exploração de
mensagens educativas através de narrativas multilineares.
Tendo em vista os objetivos propostos, fizémos um estudo de cariz qualitativo com recurso
a uma metodologia de I&D e a três instrumentos de recolha de dados (observação, inquérito
por entrevista e inquérito por questionário) para recolha de informação qualitativa junto de uma
amostra de conveniência composta por quatro crianças a frequentar o 3.º e 4.º ano do ensino
básico.
Através dos dados recolhidos, pudemos aferir que a narrativa multilinear contribuiu
eficazmente para impulsionar o interesse pelos conteúdos, bem como para transmitir com
eficácia mensagens educativas, sendo que o livro digital educativo de narrativa multilinear foi
capaz de envolver os participantes nas atividades de leitura. Para além disso, as crianças
revelaram igualmente especial interesse na adoção da narrativa multilinear para matérias
escolares, indicando que aprender a mesma coisa de formas diferentes não seria “tão
aborrecido” e que facilitaria a aprendizagem.

Palavras-Chave: Narrativa multilinear; Livro digital; Edutainment; Aprendizagem Informal;
Nativos digitais; Tecnologias de informação e comunicação
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Abstract
From the industrial society to the information society, or even McLuhan’s "Global Village",
the social changes that occurred were. The machine metaphor, standardized, indifferent to the
uniqueness of the individual, gave place to a network metaphor, in which all individuals are
interconnected to build collaborative knowledge.
Therefore the term Digital Natives appear to name the pupils resulting from the
Information Society, who have always lived surrounded by technology, and consequently
became eager for interaction, for engagement by new technologies and for taking an active role
in their knowledge acquisition. This precocious and permanent contact with new information
technologies ended up shaping needs, behaviors, attitudes, skills and even the way we think,
resulting in a stressed need to review the century XXI school and teacher’s role, as well as a need
to rethink the established teaching and learning processes. All this turned out to lead to new
forms of storytelling, which sipped great influences in the way information flows in this
information society itself. Hypertext narratives, non-linear and multilinear, all came up for the
amusement of those who have always lived immersed in hypertext and thus have shaped the
way they process information accordingly.
That’s where the project of this dissertation fits in. Fully aware of the countless possibilities
that the use of mobile devices involves in a reality in which it is urgent to face edutainment and
informal learning as powerful weapons on the educational field, and considering the
characteristics of the digital and its potential as an educational instrument, we intend to study
the use of the multilinear narrative digital book on the educational sphere as a tool capable of
engaging and enthusing primary school children.
This study sought to meet the following purposes: 1) understanding how multilinearity
contributes to increase the interest about the content and to the understanding and effective
learning of the message, 2) analyzing children's empathy, enthusiasm and engagement
interacting with the multilinear narrative digital book, 3) evaluating the ability to transmit
relevant educative messages, 4) assessing the children’s possible interest on products of this
kind for learning school subjects, 5) understanding if the use of digital tools can be an incentive
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for reading. For that, we developed a children's digital book prototype, exploring educational
messages through multilinear narratives and trough edutainment strategies.
To meet the presented purposes, we made a qualitative study using an I&D methodology
and three data collection instruments (observation, inquiry by interview and inquiry by
questionnaire) to collect qualitative information with a convenience sample composed by four
children attending the 3rd and the 4th year of primary education.
Through the data collected, we can infer that the multilinear narrative contributed
effectively to boost interest in the contents as well as to convey educational messages
effectively, and the multilinear narrative educative digital book was able to engage participants
on the reading activities. In addition, children also showed particular interest in the adoption of
multilinear narrative for school subjects, indicating that learning the same thing by different
ways would be "less boring" and that would make learning easier.

Keywords: Multilinear narrative; Digital book; Edutainment; Informal Learning, Digital
Natives; Technologies of information and communication;
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Capítulo I

1 Introdução
1.1 Contextualização da investigação
As vantagens da leitura são inúmeras: estimula a criatividade, estimula e desenvolve a
estrutura cognitiva e beneficia também o raciocínio.
Determinante no desenvolvimento cognitivo, na formação do juízo crítico, no acesso
à informação, na expressão, no enriquecimento cultural e em tantos outros
domínios, é encarada como uma competência básica que todos os indivíduos devem
adquirir para poderem aprender, trabalhar e realizar-se no mundo contemporâneo
(Plano Nacional de Leitura, Apresentação, 2013).
Segundo dados do Plano Nacional de Leitura, e com base nos resultados globais de
estudos nacionais e internacionais realizados nas últimas duas décadas, o panorama Português
é preocupante, com níveis de literacia baixos e muito inferiores à média europeia em crianças e
jovens em idade escolar, mantendo-se esta tendência na população adulta.
Entre os estudos mais recentes, conta-se o PISA (Programme for International
Student Assessment), lançado pela OCDE em 1997 para medir a capacidade de os
jovens de 15 anos usarem conhecimentos na vida real. Os resultados relativos à
avaliação de níveis de leitura (literacia de leitura) revelam que Portugal se encontra
numa situação muito desfavorável. Os primeiros elementos, publicados em 2000,
colocaram 48% dos jovens portugueses nos patamares inferiores (1 ou 2) de uma
escala de 5 níveis. E entre a primeira apresentação de resultados e a seguinte, em
2003, não se detetou evolução positiva. Também os resultados das provas de
aferição, realizadas no final do 1.º Ciclo, tornaram evidente que a maioria das
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crianças faz a transição para o 2.º Ciclo sem ter adquirido competências básicas
(Plano Nacional de Leitura, 2013).
Segundo Inês SIM-SIM no prefácio da obra Aprender a ler: da aprendizagem informal à
aprendizagem formal de Fernanda Viana e Maria Teixeira (2002),
Mais importante do que a adoção clubística de um método para ensinar
formalmente a ler, a vasta revisão da literatura apresentada pelas autoras parece
apontar para a necessidade de ajudar a criança a analisar a linguagem oral e a
aceder ao princípio alfabético que codifica esta forma de linguagem, não
esquecendo que o conteúdo a ler deve conter um significado produtivo e
estimulante para o jovem aprendiz de leitor. (7)
Neste contexto, a adoção de estratégias de aprendizagem informal e de edutainment
poderá fazer toda a diferença para contrariar esta tendência desfavorável que se verifica nos
níveis de literacia jovem em Portugal, ajudando com o aumento de motivação para práticas de
leitura nos públicos mais jovens, sendo esta a principal motivação para este estudo.
Partindo deste contexto, evidencia-se a importância deste estudo para a sociedade, já
que a Educação é uma aposta fundamental para a boa formação de pessoas capazes e
independentes e consequentemente para a formação de uma sociedade igualmente mais
informada e qualificada.
O digital comporta inúmeras vantagens a nível das possibilidades de manipulação e
interação, a nível da rapidez, da portabilidade e mesmo da ubiquidade. Atualmente assiste-se à
passagem em larga escala de livros analógicos para o digital, e esta migração deve-se em muito
às novas possibilidades tecnológicas que permitem o uso de ecrãs cada vez mais portáteis e
parecidos com o vulgar papel em termos de metáforas de interação utilizadas.
Depressa se percebeu o potencial da criação de livros de raíz para o formato digital, e
alargou-se o universo dos livros digitais da simples digitalização dos livros em papel à criação
nativa de conteúdos para este meio.
Assim, a partir das potencialidades atuais das publicações digitais e do modo como podem
evoluir futuramente, pretendemos avaliar em que medida o livro digital de narrativa multilinear
contribuirá para o envolvimento de crianças do primeiro ciclo com a leitura.
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1.2 Problema de Investigação
A situação problemática que norteia este trabalho de investigação consiste em averiguar
o envolvimento e a motivação para a leitura decorrente da interação dos alunos do primeiro
ciclo do ensino básico com um livro digital de narrativa multilinear.
Tratando-se de um público-alvo constituído por nativos digitais (Prensky, 2001), que por
definição têm como características muito vincadas a sua capacidade inata de lidar com as novas
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) como parte integrante das suas vidas, a sua
preferência pela interação versus passividade, a sua preferência pelo multitasking e o seu
pensamento estruturado de forma não-linear (VanSlyke, 2003), fruto da sua intimidade com a
linguagem hipermédia da Internet, assume-se que, considerando todos estes ingredientes, é
possível chegar à conceção de uma ferramenta capaz de permitir uma experiência de leitura que
envolva e crie uma ligação especial com este público.
Assim, a estruturação multilinear da narrativa, que lhe conferirá contornos de serious
games, também bastante familiares e especialmente apelativos para os nativos digitais,
permitirá uma gamificação da própria atividade de leitura e de aprendizagem, podendo tornála deste modo mais desafiante e estimulante para as crianças do primeiro ciclo, e resultando
assim num aumento da motivação do público-alvo para contactar com o livro em formato digital
e com a própria atividade de leitura.

1.2.1 Questões de Investigação

Com base nos pressupostos anteriormente expostos, pretendemos que este estudo seja
capaz de desvendar indícios relevantes relacionados com as seguintes questões de investigação:
●

A multilinearidade da narrativa contribui para aumentar o interesse pelos conteúdos e
para a compreensão eficaz da mensagem?

●

A interação com o livro digital de narrativa multilinear evoca empatia, entusiasmo e
envolvimento num público constituído por crianças do primeiro ciclo do ensino básico?
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1.3 Objetivos de Investigação
Esta investigação tem como objetivo estudar a multilinearidade da narrativa no livro
digital como ferramenta capaz de envolver as crianças do primeiro ciclo, nativos digitais, usando
a linguagem que privilegiam: a dos media digitais.
Assim, os objetivos principais desta dissertação resumem-se aos seguintes pontos:
●

Perceber de que forma a multilinearidade da narrativa contribui para aumentar ou
diminuir o interesse pelos conteúdos e para a compreensão e aprendizagem eficaz da
mensagem;

●

Analisar empatia, entusiasmo e envolvimento do público-alvo na interação com o livro
digital de narrativa multilinear;

●

Avaliar a capacidade para a transmissão de mensagens educativas relevantes;

●

Desenvolver um protótipo de livro digital educativo de narrativa multilinear para leitura
em tablet;

Objetivos secundários:
●

Avaliar o interesse do público-alvo em produtos deste género para a aprendizagem de
matérias escolares;

●

Perceber se a utilização de ferramentas digitais pode ser um incentivo para a leitura
para o público em estudo;

1.4 Importância da investigação
Os resultados globais de estudos nacionais e internacionais realizados nas últimas duas
décadas revelam o preocupante panorama Português a nível de literacia, empurrando Portugal
para lugares pouco confortáveis relativamente à média europeia, como revelam os dados
disponibilizados pelo Plano Nacional de Leitura. Esses resultados refletem-se principalmente em
crianças e jovens em idade escolar, e verifica-se que esta tendência se mantém na população
adulta, transpondo o problema da simples estatística para uma realidade que se torna composta
por uma sociedade maioritariamente pouco informada, acrítica e sem armas nem autonomia
para poder aprender, trabalhar e singrar no mundo contemporâneo.
Evidencia-se assim uma necessidade crescente de alavancar o interesse pela leitura desde
cedo na população mais jovem, composta por nativos digitais.
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Esperamos que este projeto se possa construir como uma pequena contribuição para
aumentar a motivação do público-alvo para contactar com o livro e com a própria atividade de
leitura, tornando-a numa atividade divertida e aliciante para as crianças do primeiro ciclo do
ensino básico e contribuindo deste modo para a melhoria do nível de competências no âmbito
da leitura e mesmo para o aumento da motivação para o estudo, alargando-se este conceito
para o tratamento de temáticas escolares.
Do mesmo modo, esperamos que a compreensão da mensagem transmitida seja
facilitada por este tipo de linguagem, permitindo assim que o livro digital de narrativa multilinear
ganhe espaço enquanto ferramenta educativa relevante no âmbito da aprendizagem informal e
transportando-se consequentemente para a esfera da aprendizagem formal.

1.5 Limitações do estudo
Apresentadas as orientações teóricas deste estudo, importa fazer uma análise realista do
contexto em que este decorreu e identificar possíveis limitações.
Com efeito, sendo este um estudo de cariz qualitativo, as conclusões daqui decorrentes
não podem ser generalizadas para além das situações estudadas, uma vez que a amostra é
constituída por um número muito reduzido de indivíduos, e é significativa apenas em termos
qualitativos e não estatísticos.
Efetivamente, a amostra foi reduzida tendo em vista a necessidade de recolher
informações ricas e detalhadas de forma a dar sentido a este estudo, possibilitando uma
compreensão do contexto dos comportamentos e possibilitando a recolha de informações úteis
a respeito de tópicos mais pessoais e subjetivos.
Essa subjetividade, apesar de poder ser um aspeto bastante rico para o estudo em
questão, pode ser também uma das limitações do mesmo, já que abre espaço a interpretações
que sendo subjetivas não podem ser encaradas como exatas e generalizáveis à população global.
Outra limitação identificada prende-se com o tempo útil disponível para a concretização
do estudo, apenas nove meses, encurtado ainda mais pelo facto de manter uma atividade
profissional a tempo inteiro em paralelo, pelo que o desenvolvimento do protótipo não pôde
chegar à fase de produto final, com todas as funcionalidades pensadas, tendo atingido, de
qualquer forma, o patamar de produto funcional e válido para os testes visados neste estudo.
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1.6 Organização e Estrutura da Dissertação

Esta dissertação está organizada em seis capítulos, começando com este capítulo de
Introdução, em que são apresentados o problema que norteia a dissertação, bem como o
contexto em que este documento surge e os objetivos e questões de investigação a que este
documento tentará responder.
No segundo capítulo é feita uma revisão bibliográfica de temáticas relevantes para a área
de intervenção em estudo, tais como aspetos pertinentes relacionados com a Sociedade da
Informação, os alunos emergentes desta sociedade e os novos modos de compreender daí
resultantes. Este capítulo versa igualmente sobre a evolução da leitura desde os seus primórdios
até à era digital, bem como sobre as novas formas de narrar que se insurgem, capazes de criar
novas metáforas da realidade que conhecemos.
O terceiro capítulo faz a apresentação e descrição do livro digital de narrativa multilinear
“Capuchinho Vermelho e os Perigos da Internet” e da criação do respetivo protótipo, passando
por detalhes de design e percepção visual, bem como de design de interação direcionado para
a Usabilidade e Motivação relevantes para a concretização da parte projetual desta dissertação.
O quarto capítulo apresenta a metodologia utilizada nesta investigação, desde a
caracterização do estudo à amostra utilizada, passando igualmente pela descrição das
estratégias de intervenção adotadas e das técnicas e instrumentos de recolha de dados.
No quinto capítulo é feita a apresentação e discussão dos resultados obtidos, para
finalmente apresentar as conclusões e sugestões para trabalho futuro no sexto capítulo.
Para além dos capítulos que constituem o corpo principal do estudo, apresentamos
também as referências bibliográficas utilizadas bem como um conjunto de anexos, que agregam
informações de utilidade para quem desejar debruçar-se de forma precisa e aprofundada sobre
o trabalho desenvolvido.
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2 Revisão Bibliográfica
Desde o aparecimento dos primeiros computadores portáteis, reportando a protótipos
como o Dynabook de Alan Kay ou à apresentação conhecida por “The Mother of All Demos” de
Douglas Engelbart em 1968, que projetou o NLS (oN Line System) e os conceitos de interface
gráfico baseado em janelas e o controlo através de um periférico que hoje conhecemos por rato,
entre outros aspetos, evidenciou-se a transformação iminente no modo de visualização da
informação, que passaria cada vez mais por dispositivos digitais em detrimento do papel.
Assim surgiu progressivamente o conceito de conteúdo digital em que a informação é
consultada num ecrã sem a necessidade de impressão para ser examinada e permitindo a sua
manipulação imediata.
O conceito de livro digital surgiu para acompanhar a revolução tecnológica que se verificou
desde o aparecimento dos primeiros computadores, com o principal objetivo de transpor
conteúdos analógicos para o formato digital, de forma a serem passíveis de integração e
preservação nesta nova era que se consolidava. Foi neste contexto que surgiram iniciativas
como o Projeto Gutenberg, com o objetivo de criação de um acervo digital de obras, disponíveis
agora gratuitamente.
Primeiramente a intenção seria a preservação de clássicos, passando os livros editados em
papel para o formato digital, mas depressa se começaram a conceber conteúdos num formato
digital de raiz, primeiramente em CD-ROM interativos, de que as edições Voyager são um
excelente exemplo. Rapidamente se percebeu que outros produtos impressos para além do livro
poderiam singrar no meio digital, como foi o caso da imprensa.
O mercado dos Tablets é relativamente recente, ainda assim em crescimento e mesmo em
invenção, seja na produção de conteúdos seja na forma como estes são usufruídos.
Na revisão de literatura faz-se o levantamento do Estado da Arte no que diz respeito à
publicação digital, apontando projetos já existentes nesta área, assim como aspetos
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relacionados com a evolução do conceito de leitura, com as tecnologias existentes e com o
surgimento e importância das novas linguagens de interação que surgiram.
Faz-se também uma contextualização da Sociedade da Informação em que vivemos e dos
alunos que preenchem as secretárias das escolas no séc. XXI resultantes do contacto com essa
sociedade saturada de informação e inclinada para o imediatismo.
Pretendemos igualmente abarcar informação sobre os novos modos de compreender que
surgiram neste contexto, redefinindo o conceito de ensino-aprendizagem, e sobre as
transformações cognitivas nesta era do hipertexto, que culminam com o aparecimento de Novas
Estruturas Narrativas potenciadas pelos novos meios que foram surgindo, e que refletem e
possibilitam novas metáforas do mundo.

2.1 A Sociedade da Informação
De forma a melhor caracterizar a Sociedade da Informação, torna-se relevante apresentar
em contraponto uma breve resenha do que caracterizou a sociedade precedente, a Sociedade
Industrial.
No Século XVIII assistia-se à primazia da máquina, que contribuiu fortemente para que o
movimento e a transformação de bens fossem facilitados e acelerados.
Eram os primórdios da Sociedade Industrial, em que se conseguiu diminuir o esforço físico
decorrente da produção de bens, muito graças à introdução das linhas de montagem, da
produção em série, da uniformização e estandardização.
Neste contexto social, também a aprendizagem era moldada tendo em vista as massas,
num paradigma de um para muitos. Segundo Figueiredo (2002), o “aluno-peça-de-máquina”
aprendia isolado neste ambiente mecanicista, inserido numa multidão de outros alunos,
também eles isolados, e apesar de se amontoar com os restantes colegas na sala de aula, a sua
própria aprendizagem era construída quase sempre em solidão, tal como a sua avaliação.
Cerca de 200 anos depois, com o aparecimento do microchip, em meados do século XX,
deu-se início ao caminho que conduziria ao primado da informação. Assim foram surgindo novos
meios de comunicação como o telégrafo, o telefone, a rádio e a televisão, que fermentaram a
comunicação de massas, não individualizada e igual para todos, como um produto aos moldes
da Sociedade Industrial.
O posterior aparecimento da Internet deu o impulso necessário para que a informação se
tornasse num produto personalizado e interativo que passou a fluir livremente e de forma
rápida, dando origem ao imediatismo característico da Sociedade da Informação.
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Nesta nova sociedade, a metáfora da máquina característica da Sociedade Industrial perde
assim espaço como modelo inspirador da educação e da aprendizagem, fazendo-se substituir
pela metáfora da rede, oriunda dos padrões da Sociedade da Informação.
Assim, em meados do Século XX começamos a presenciar o primado da informação, em
que o movimento e a transformação de ideias são facilitados, acelerados e incentivados pelas
tecnologias existentes.
Os efeitos desta nova era também se fizeram sentir na educação e na aprendizagem,
transpondo a metáfora da rede para os próprios alunos, que agora funcionam como “alunosnós-de-rede”, membros de comunidades, orientados para a construção do seu conhecimento
através de interações coletivas, que são autênticas aventuras em que constroem o seu saber,
mas que contribui igualmente para a construção do saber dos outros (Figueiredo, 2002).
O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) foi preponderante
para permitir que estas interações acontecessem. As TIC introduziram o acesso a um manancial
de informação a um ritmo alucinante e derrubaram distâncias e fronteiras, introduzindo um
cunho altamente tecnológico à Sociedade da Informação.
Esta sociedade saturada de informação e de media introduziu uma necessidade redobrada
de aprender a selecionar corretamente a informação e de atualizar e reformular
constantemente o conhecimento. Nesta “Aldeia global” de McLuhan, só terá sucesso, segundo
Lévy (1998), quem conseguir mobilizar e coordenar o saber e a vontade, sendo que quanto
melhor circular a informação mais rapidamente são avaliadas as decisões, mais se desenvolvem
as capacidades de iniciativa, de inovação e de reorganização e mais competitivas serão as
empresas, as regiões, os países.
Lévy (1998) aponta igualmente no sentido de que deverá ser incentivado o
desenvolvimento de processos que contribuam para fazer emergir a inteligência e a imaginação
coletiva. Matta (2006) completa esta ideia indicando que é necessário, no seio da sociedade
atual, potenciar a atividade de criação, de iniciativa, de capacidade para enfrentar o
desconhecido e o novo, com versatilidade e com trabalho coletivo.
Assim, em contraponto com o individualismo, a rotina, a mecanização, a passividade e o
desempenho de funções específicas num processo repetitivo de aplicação dos mesmos
conhecimentos característicos da Sociedade Industrial, a Sociedade da Informação lança a
valorização da comunidade, da interação, dos contexto e da capacidade de atualização
constante dos conhecimentos de forma a adaptar‐se à frequente redefinição das funções a
desempenhar.
No que diz respeito à Educação, a Sociedade da Informação introduziu igualmente uma
necessidade de redefinir funções e relações entre o professor e o aluno, como exploraremos
nos próximos capítulos.
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2.1.1 Os Nativos Digitais

As nossas escolas vivem hoje um desafio que tem vindo a pôr em causa os próprios modelos
de ensino-aprendizagem vigentes. Efetivamente, o mundo está a mudar. Assiste-se à passagem
do analógico para o digital, do fixo para o móvel, do isolado para o ligado à rede, do genérico
para o pessoal (Wiley, 2007).
Com o mundo, também os alunos mudaram, e parecem apontar cada vez mais no sentido
de uma necessidade marcada de mudança de paradigmas institucionalizados de processos de
ensino-aprendizagem pouco flexíveis.
Os alunos desta geração são normalmente apelidados de Nativos Digitais. Este nome foi
primeiramente utilizado por Prensky (2001), para quem se tornou claro que, como resultado de
um ambiente em que a informação é ubíqua e tendo em conta o volume da sua interação com
este ambiente, os alunos de hoje pensam e processam a informação de um modo
consideravelmente diferente dos seus predecessores.
Os Nativos Digitais, também conhecidos como indivíduos da “Geração net” (Oblinger,
2005), são alunos nascidos após o ano de 1980, num mundo saturado de novos media e como
tal sempre viram as suas vidas imersas em tecnologia (VanSlyke, 2003). O telemóvel, o
computador, a Internet e as consolas de jogos são utensílios familiares para os nativos digitais
desde tenra idade, fazendo com que a tecnologia se torne verdadeiramente transparente e não
levante barreiras à sua total e fácil compreensão por estes alunos que a usam com tanta
naturalidade como a de quem toma uma refeição.
Segundo Chris Rodley, estes alunos cresceram com contas de email, iPods e telemóveis, e
esperam informação e comunicação onde quer que vão. São alunos da Geração net, e
dependem dos media digitais para o seu entretenimento, para o seu estudo ou mesmo para
socializarem.
Efetivamente é, para estes alunos, prioritário comunicar. Por isso sentem uma necessidade
constante de atualizar a toda a hora o seu perfil no Facebook ou MySpace, de estar online e de
saber com imediatismo, em tempo real, o que se passa à sua volta e com aqueles que estão
ligados a si. Como afirmam Pedro et al. (2010), conhecem o Twitter e se conhecem no Facebook.
Preferem o multitasking e o acesso rápido e não-linear à informação (VanSlyke, 2003). Esta
geração está habituada à “ação” e sente uma necessidade evidente de interatividade para se
sentir envolvida e motivada para o trabalho. Preferem, por isso, uma aprendizagem ativa,
desafiante, em que desempenhem um papel central em vez do papel de simples espectadores
da matéria.
Knowlton (2007) descreve ainda estes alunos como aqueles que aprendem as cores, os
números, as letras, descarregam ficheiros, instalam programas, resolvem problemas de ligação,
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edificam vilas e gerem sistemas económicos antes mesmo de entrarem para a escola (Prensky
2001, Oblinger, 2003; Gros, 2003; Frand, 2000).
Um outro aspeto que distingue esta geração das anteriores é o facto de, dada a facilidade
associada à criação e publicação online e a sua vontade insaciável de comunicar, os nativos
digitais tornam-se simultaneamente produtores de conteúdos e deixam de ser simples
consumidores, sendo que esta possibilidade deve ser aproveitada pelo professor, que adota
agora sobretudo o papel de orientador do processo de ensino/ aprendizagem mais do que de
transmissor do conhecimento.

2.1.2 Os novos modos de compreender: Redefinição do conceito de ensinoaprendizagem

As mudanças observadas nos costumes e preferências dos alunos da geração net implicam
alterações na própria maneira como o processo de ensino-aprendizagem se desenrola.
Segundo Prensky (2001), os alunos de hoje são "falantes nativos" da linguagem das
ferramentas digitais como computadores, videojogos, comunicação instantânea e Internet.
Este perfil apresenta disparidades acentuadas com algumas facetas do modelo de ensino
institucionalizado. Urge por isso reavaliar e adaptar os processos de ensino-aprendizagem
vigentes para melhor irem de encontro das necessidades destes nativos digitais e assim
conseguir melhores resultados.
A escola que temos no século XXI parece não conseguir acompanhar as exigências dos
nativos digitais, que acabam por não se rever na escola que frequentam. É uma escola muito
baseada na certificação inicial, extremamente resistente à mudança, insistindo na utilização
predominante de metodologias transmissivas (influenciada ainda por correntes psicológicas
tradicionais como o behaviorismo) e não construtivistas, e ainda muito baseada mais na
competitividade do que na colaboração.
Numa visão geral, Prensky aponta ainda alguns pontos discrepantes na forma como o
ensino institucionalizado foi preparado para ensinar, em contraponto com a forma como os
nativos digitais efetivamente estão preparados para aprender e como efetivamente conseguem
concretizar o processo de aprendizagem.
Por um lado, os professores deste ensino institucionalizado, apelidados por Prensky de
Imigrantes digitais, estão habituados a debitar conteúdo, a apresentar e narrar através de
narrativas lineares, são avessos à execução de mais do que uma tarefa de cada vez e tendem a
apresentar a sua matéria de forma não individualizada, num paradigma de um para todos, a um
ritmo relativamente lento.
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Por sua vez, os nativos digitais preferem o envolvimento, a gamificação das tarefas, o
acesso aleatório e não linear, a multiplicidade de escolhas, o multitasking e o ritmo alucinande
a que a sociedade da informação os habituou.
Consegue-se assim identificar logo à partida incompatibilidades latentes entre a forma
como se ensina e a forma como se aprende. Torna-se, por isso preponderante dar aos alunos
abordagens multidisciplinares, mediadas pelas TIC, que lhes permitam envolver-se na sua
própria preparação para lidar com as incertezas de uma “aldeia global” em que o conhecimento
é a melhor arma para fazer face aos desafios constantes da sociedade.
Na perspetiva de Prensky (2009), se assim não for, a escola continuará a perder terreno de
forma irreversível para o after-school.
Por sua vez, o papel de professor precisa igualmente de se adaptar à realidade que se
insurge. O professor deverá, assim, largar o habitual papel de (re) transmissor de conhecimentos
para passar a ser o orientador e dinamizador do processo de seleção e organização de
informação pelos seus alunos, ajudando-os a transformá-la em conhecimento. Deverá
igualmente assumir um papel de desafiador, colocando desafios, oferecendo suporte
personalizado e orientando o aluno na sua aprendizagem ativa.
A utilização correta das TIC no ensino poderá ser um dos caminhos a seguir para diminuir
o fosso entre escola e necessidades dos alunos nativos digitais. A questão não estará
exclusivamente nas ferramentas que se usam, mas antes na forma como estas são usadas.
Oblinger e Oblinger (2005) referem que estes nativos digitais iniciaram a sua interação com
os computadores entre os cinco e os oito anos de idade, e na sua adolescência usaram a internet
recorrentemente para pesquisa escolar. Segundo Caruso (2004), os fatores apontados como
origem destes padrões de utilização são a conveniência, a constante ligação e o controlo, e estes
padrões estão a cimentar-se cada vez mais na sociedade atual.
Efetivamente, o recurso às TIC pode permitir maior abertura e interatividade dos
conteúdos, abrindo caminho para a implementação e criação de diferentes dinâmicas de
comunicação, apreensão e partilha online. Pode ainda ser um auxiliar precioso na simulação ou
apresentação de fenómenos ou eventos que noutras circunstâncias seriam impossíveis de
mostrar aos alunos, tirando partido da diversificação de recursos interativos multimédia.
Este recurso comporta, contudo, também alguns constrangimentos, como uma possível
dispersão devido à quantidade enorme de informação disponível e possivelmente poderá abrir
brechas para a banalização do trabalho do professor, se este não souber preservar o seu
protagonismo enquanto orientador e motivador do processo de ensino-aprendizagem.
No entanto, e assumindo que o recurso às TIC é feito de forma pensada e integrada com
outras estratégias pedagógicas, a sua utilização pode abrir caminho ao incentivo, à emersão da
inteligência e imaginação coletiva e à aproximação de toda a comunidade educacional com o
objetivo de educação pessoal, social e coletiva, migrando-se assim para uma corrente mais
construtivista ou mesmo construtivista social da aprendizagem, em que o aluno aprende através
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da observação do meio e do contato com o que já foi descoberto, organizando o conhecimento
em colaboração com o professor e a turma.
O ponto fulcral desta nova perspetiva da aprendizagem situa-se na interação e na permuta
de conhecimento daí decorrente, formando assim pessoas cooperativas, que não possuem
necessariamente um conhecimento enciclopédico, mas que saberão como procurar as
informações que lhe fazem falta.

2.1.2.1

Aprendizagem informal e o papel do Edutainment

Nos anos 1950, no campo do desenvolvimento internacional, surgiu pela primeira vez a
distinção entre diferentes tipos de aprendizagem, com a introdução dos conceitos de
aprendizagem formal, aprendizagem não formal e aprendizagem informal (Conner, 1997-2009).
Estes diferentes tipos de aprendizagem distinguem-se entre si pelos processos e contextos
em que ocorrem, bem como pelo tipo de currículos que os orientam.
Assim, a aprendizagem formal, presente no ensino escolar institucionalizado, caracterizase por ser gradual em termos cronológicos e estruturada hierarquicamente, com objetivos claros
e específicos preestabelecidos.
Este tipo de aprendizagem é representado principalmente pelas Escolas e Universidades,
estando dependente de diretrizes educacionais centralizadas como o currículo, e assentando
em estruturas hierárquicas e burocráticas determinadas a nível nacional, o Ministério da
Educação no caso Português.
A aprendizagem formal distingue-se ainda dos restantes tipos de aprendizagem por dar
acesso à certificação, sendo um processo que ocorre intencional e conscientemente no ponto
de vista do aluno.
Por sua vez, a aprendizagem não-formal refere-se a todas as tentativas educacionais
organizadas e sistemáticas que, normalmente, se realizam fora do panorama do sistema formal
de ensino.
Este tipo de aprendizagem caracteriza-se por ser menos hierárquico e burocrático, sendo
no entanto estruturado em termos de objetivos de aprendizagem e tempo. É também um tipo
de aprendizagem em que o processo de aprendizagem ocorre intencionalmente no ponto de
vista do aluno, que pode dar lugar à certificação, ou não, e não segue obrigatoriamente um
sistema sequencial e hierárquico de “progressão”.
A banalização e democratização do acesso às novas TIC veio possibilitar um novo tipo de
aprendizagem mais centrada no aluno e nas suas necessidades particulares e imediatas.
Trata-se da aprendizagem informal, que Trinder et. Al (2008) caracterizam como:
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A aprendizagem que não é fornecida pelo ensino formal ou por uma instituição de
formação e, normalmente não possui certificação. Os resultados da aprendizagem
informal são tidos a partir de atividades diárias, na vida social e relacionada com a
educação, trabalho, convívio com outras pessoas ou atividades de lazer e hobbies.
A aprendizagem informal pode ser " estruturada ou não- estruturada, em termos
de objetivos de aprendizagem, tempo de aprendizagem ou de apoio na
aprendizagem. A aprendizagem informal pode ser intencional ou não-intencional
no ponto de vista do aluno. (13)

Hoffman (2005) caracteriza a aprendizagem informal como just-in-time e contextual, uma
vez que que ocorre sempre que o aluno precisa de colocar em prática o seu conhecimento num
determinado contexto, normalmente num contexto "on-the-job", e individualizada, por permitir
ir de encontro às necessidades específicas de cada indivíduo, mas também porque assenta sobre
o conhecimento prévio do indivíduo.
O autor caracteriza ainda a aprendizagem informal como uma aprendizagem de cunho
pessoal, na medida em que acontece normalmente entre um grupo de pessoas que se conhecem
previamente.
Ainda segundo Hoffman (2005), este tipo de aprendizagem ocorre de forma repartida, já
que os conteúdos são apreendidos intercaladamente com períodos de prática, o que, segundo
o autor, possibilita que sejam armazenados mais facilmente na memória a longo prazo. Por sua
vez, o âmbito de atuação deste tipo de aprendizagem é limitado ou restrito, já que são
abordados temas específicos e muito delimitados indo de encontro às necessidades individuais
do aluno, em contraponto com os currículos extensos e abrangentes just-in-case da
aprendizagem formal.
A aprendizagem informal tem assim ganhado terreno significativo na nossa experiência de
aprendizagem, sendo que permite obter conhecimento de forma mais descontraída, e muitas
vezes em contextos relacionados com a família, trabalho ou lazer. Este tipo de aprendizagem
não é estruturado em termos de objetivos, duração e recursos, não conduz normalmente à
certificação e não é intencional na maioria dos casos, ocorrendo muitas vezes em contextos e
momentos em que determinado conhecimento se torna necessário, associando-se assim a uma
aprendizagem just-in-time, em contraponto com o currículo just-in-case típico da aprendizagem
formal institucionalizada no nosso sistema educativo.
Do conceito de aprendizagem informal surge o conceito de "aprendizagem emergente"
(Williams et al., 2011) que designa o resultado da junção da aprendizagem informal com a
aprendizagem colaborativa.
Nós interpretamos aprendizagem emergente como aprendizagem que surge da
interação entre um número de pessoas e recursos, em que os alunos organizam e
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determinam o processo e, em certa medida os destinos de aprendizagem, os quais
são imprevisíveis. A interação é em muitos sentidos auto-organizada, no entanto,
requer alguma restrição e estrutura. Pode incluir redes virtuais ou físicas, ou ambos
(Williams, et al., 2011:3).

Tanto a aprendizagem informal, como a aprendizagem colaborativa ou emergente exigem
do aluno autonomia e um grande esforço de auto-regulação para serem bem-sucedidas.
Efetivamente, ambos os conceitos de aprendizagem são centrados no aluno, na sua autoorganização do processo de aprendizagem, bem como nas suas escolhas e interações.
Estes tipos de aprendizagem têm conquistado atualmente um espaço de destaque
especial, já que permitem que a aprendizagem ocorra mesmo que não se tenha consciência
disso, num paradigma da aprendizagem ao longo da vida que as TIC emergentes potenciam, que
a sociedade da informação exige cada vez mais e que o mercado globalizado e flexível favorece.
O conceito de edutainment associa-se a este contexto como uma poderosa ferramenta
auxiliar no processo de aprendizagem, tanto formal como informal.
Consiste na combinação de “informação educativa num ambiente de jogo para tornar a sua
apresentação mais atrativa” (IGDA)1, procurando instruir ou envolver a audiência ao embeber
educação em formas típicas de entretenimento, sejam elas jogos, filmes, música ou simples
páginas web. Isto é, de uma maneira ou de outra, edutainment implica a associação de
conteúdos pedagógicos a um ou vários meios normalmente associados ao entretenimento.
Não é raro afirmar-se que brincar é a melhor forma de aprender, e o edutainment prendese exatamente com esta premissa. De facto, uma aprendizagem através de atividades lúdicas
não implica à partida o mesmo esforço consciente que a aprendizagem em ambientes mais
formais pode exigir. Efetivamente, a brincadeira convida à participação, e é por si só um
incentivo à aprendizagem, pelo envolvimento e até imersão que origina no indivíduo.
Assim, o edutainment não deve ser menosprezado enquanto importante recurso de
dinamização do processo pedagógico, permitindo uma assimilação facilitada do conteúdo
informativo, já que consegue, através da imersão que provoca, mexer com o emocional, com a
própria motivação e predisposição do aluno para as matérias em questão, facilitando a
compreensão da mensagem didática e apelando ao envolvimento e participação ativa do
indivíduo.
O recurso ao edutainment, na perspetiva dos alunos, pode significar descanso e não "aula",
o que modifica automaticamente a sua postura perante as matérias em estudo. Essa abertura
inconsciente e quase automática dos alunos nestes contextos pode ser aproveitada para captar
a sua atenção, para o predispor de forma “camuflada” para os conteúdos a lecionar.
1 Definição de edutainment segundo o Glossário da International Gaming Developers Association
(IGDA) http://archives.igda.org/writing/WritersGlossary.htm (acedido em Junho de 2013)
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Contudo, tudo isto exige bom senso, peso e medida, uma vez que o recurso a este tipo de
material deverá ser analisado caso a caso já que pode não ser frutífero em todos os contextos.
Na verdade, segundo Okan (2003), a utilização desmesurada destas ferramentas pode
comportar alguns riscos:
 Inadequação de alguns recursos aos contextos de aprendizagem;
 Eventualmente, podem criar-se expectativas um pouco deturpadas da realidade quanto
à aprendizagem, isto é, nem sempre será possível recorrer a métodos de aprendizagem
divertidos, e os alunos poderão desenvolver resistência a situações mais formais de
aprendizagem por terem sido habituados à diversão para aprender.
 Se a utilização destas ferramentas for banalizada, o seu objetivo principal (reforçar um
determinado conceito ou transmitir conteúdos) pode acabar por ser prejudicado: há o risco dos
alunos encararem os momentos de recurso ao edutainment como um intervalo ou um momento
de descontração em que não têm obrigações a cumprir;
A solução revela-se numa utilização equilibrada destas ferramentas, como complemento,
conjugadas com outras metodologias pedagógicas e em concordância com os programas
educativos. Não se pretende de forma alguma que a utilização destas ferramentas desvie a
atenção do aluno face ao conteúdo, por isso é muito importante o equilíbrio na utilização destes
recursos como complemento aos restantes métodos pedagógicos, para que cumpram o seu
objetivo: fomentar a motivação, procura e compreensão por parte dos alunos.

2.1.3 A inteligência coletiva

A revisão da literatura parece apontar globalmente no sentido de que cada vez mais se
torna evidente que a utilização recorrente das novas tecnologias está a alterar e a reestruturar
o nosso cérebro, sendo que as ferramentas que usamos definem e moldam o nosso
pensamento.
Também a aprendizagem se ressente com estas alterações e interações, sendo que as
ferramentas das novas TIC permitem agora o derrubar de distâncias, tempo e fronteiras,
permitindo que a aprendizagem tenha agora outros espaços e formas de ocorrer, através de
comunidades de prática, redes sociais, fóruns, etc.
Torna-se assim evidente que o conhecimento já não é construído de forma individual, mas
antes caminha num sentido de inteligência coletiva, em que os indivíduos colaboram
mutuamente para a construção de conhecimento.
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A aprendizagem informal torna-se assim um aspeto significativo na nossa experiência de
aprendizagem, por permitir obter conhecimento de forma mais natural e “automática”, em
contextos em que se exige conhecimentos just-in-time.
Assim, a educação formal já não comporta a totalidade da nossa aprendizagem, e o know-how e know-what estão a ser cada vez mais completados pelo know-where, sendo que o que
realmente se evidencia é a capacidade de saber onde encontrar a informação quando esta for
necessária.
Clay Shirky (2010) aborda a temática de como as novas tecnologias estão a fazer-nos passar
de simples consumidores de conteúdo a colaboradores na sua produção, com uma onda de
produção criativa a que assistimos que promete transformar o nosso mundo.
Segundo a perspetiva de Shirky (2010), a tecnologia encorajou durante décadas as pessoas
a desperdiçar o seu tempo e intelecto como consumidores passivos, mas hoje isso parece
começar a mudar, com a tecnologia a alavancar o potencial humano. Adivinham-se assim
mudanças emocionantes nas possibilidades que a tecnologia hoje coloca ao nosso dispor.
Shirky (2010) introduz assim o conceito de excedente cognitivo, que se refere ao excedente
de energia, conhecimento e tempo resultante do boom do pós-guerra americano. Este
excedente cognitivo foi consumido durante muito tempo sobretudo pelo consumo passivo e
isolado da informação transmitida na televisão. Contudo, com as novas TIC, este excedente
cognitivo pode ser redireccionado para trabalhos colaborativos resultantes na criação de
conhecimento coletivo, como é o caso da Wikipédia a título de exemplo.
Shirky (2010) argumenta ainda que este excedente cognitivo potencia formas de
colaboração que já eram naturais na sociedade de inícios do século XX, e chama a atenção para
o impacto que pode originar no século XXI potenciado pelo poder e alcance das novas
tecnologias, apontando o aumento dramático da inovação e da produtividade como
consequência.
Transpondo este contexto para a educação, Siemens (2008) aponta que as teorias
behavioristas, cognitivistas e construtivistas surgiam numa época em que não se sentia o
impacto das tecnologias no processo de aprendizagem, daí não considerarem aspetos que hoje
se mostram fulcrais para o entendimento do contexto em que os processos de ensinoaprendizagem ocorrem atualmente.
É neste contexto que surge o conetivismo, que explora os princípios “do caos, da rede, a
complexidade e as teorias da auto-organização” (Siemens, 2004).
Segundo esta teoria, a aprendizagem “é um processo que ocorre dentro de ambientes
nebulosos deslocando elementos do núcleo - não estando o processo inteiramente sob o
controlo do indivíduo. A aprendizagem pode residir fora do indivíduo (dentro de uma
organização ou uma base de dados), é focada em conectar conjuntos de informações
especializados, e as conexões que nos permitem aprender mais são mais importantes que o
nosso estado atual de conhecimento” (Siemens, 2004).
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Siemens (2004) realça ainda que apesar de continuar a partir do indivíduo, o conhecimento
é hoje construído pela rede que o indivíduo cria e que “alimenta” as organizações e instituições,
formando um “ciclo de desenvolvimento do conhecimento”.
Assim, segundo o conetivismo, a aprendizagem depende do desenvolvimento de redes que
possam oferecer diversidade de opiniões, sendo que a informação não estará centrada apenas
num local, mas em vários e o processo de aprendizagem requer que os indivíduos façam uma
triagem da informação que é prioritária.
Deste modo, a aprendizagem ocorre efetivamente quando as redes são alimentadas e se
consegue identificar as ligações entre recursos, ideias e conceitos presentes na rede.

2.1.4 As transformações cognitivas na era do hipertexto

É indiscutível que os jovens de hoje têm um talento inato para processar e responder a
estímulos simultâneos em ambientes altamente multimodais e interativos, repletos de jogos,
vídeos, música e redes sociais, como o YouTube e Facebook. A tecnologia parece assim não ter
segredos nem levantar quaisquer barreiras para estes nativos digitais.
Kress (2003) refere que a nova geração terá certamente alterações na sua estrutura
cognitiva, com o desenvolvimento de capacidades que serão benéficas nos panoramas
mediáticos que se adivinham no futuro. Contudo, outros pesquisadores começam a questionar
se essas habilidades multitasking podem surgir em prejuízo de habilidades importantes
relacionadas com a leitura sustentada (Wolf, 2007).
Segundo Wolf (2007), são necessários anos de prática de leitura concentrada para
desenvolver vocabulário e habilidades de descodificação, e é durante esse tempo de prática que
são formados os circuitos cerebrais para a leitura proficiente. Para além disso, combinações
relacionadas com a leitura são responsáveis por criar novos caminhos neurais no cérebro,
afetando positivamente as capacidades cognitivas.
Tudo isto aponta para a enorme plasticidade do cérebro, não sendo de admirar que os
neurocientistas estejam ansiosos para saber como os comportamentos infligidos pelo contacto
com as novas TIC e os novos media irão moldar as capacidades cognitivas das gerações futuras.
Hoje vive-se portanto uma verdadeira ansiedade relativamente aos efeitos que as novas
tecnologias têm na nossa estrutura cognitiva. Esta euforia parece estar presente em torno de
todos os grandes avanços nas tecnologias de informação desde o livro impresso, que muitos na
época temiam ser uma forma de “diluição” do conhecimento, até à internet na atualidade, que
muitos acreditam estar a alterar de forma considerável a forma como pensamos e como
processamos a informação.
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Neil Postman (1985) começa por analizar os efeitos que a massificação do uso da televisão
teve nos indivíduos, apontando que este uso tornava os indivíduos menos inteligentes. Postman
refere ainda que a Geração X, que cresceu num ambiente em que a televisão ocupava um espaço
central no seu ambiente, tendo mesmo sido apelidada de “television nanny”, acabou por
demonstrar grandes dificuldades de concentração, impedindo-a de aplicar níveis mais elevados
de raciocínio que têm a concentração como base. Postman refere ainda as implicações do desvio
de atenção da palavra escrita provocado pela televisão, mas deveremos notar que Postman
levanta estas questões muito antes do boom da internet, que com a forma ativa e absorvente
com que permite obter informação e fazer pesquisa, acabou por roubar à televisão horas de
utilização e permitir agora que os indivíduos voltem a ter acesso à informação a partir da palavra
escrita.
Prensky (2001), por sua vez, sugere que se torna claro que os alunos de hoje pensam de
forma diferente dos seus antecessores, como resultado da interação com o meio ambiente da
sociedade da informação. Prensky chega mesmo a afirmar que é muito provável que os cérebros
destes alunos se tenham alterado fisicamente como resultado do meio em que cresceram.2
Nicholas Carr (2010) é mais um dos defensores de que a Internet está a provocar alterações
em partes do cérebro que cimentam a base da inteligência, numa logica segundo a qual o
cérebro se adapta a nível fisiológico ao uso que fazemos dele. Segundo Carr (2010), os múltiplos
e contínuos estímulos do hipertexto treinam a nossa capacidade de tomar pequenas decisões.
Contudo, o aumento dessa capacidade dá-se à custa da perda de capacidade de preservar a
nossa memória de longo prazo e de estabelecer raciocínios mais complexos, daí se tornar cada
vez mais comum o sentimento de dificuldade, impaciência e sonolência diante de textos mais
longos e complexos, fruto do contacto continuado com a Internet.
A internet, por estar tão infiltrada nas nossas atividades diárias, torna-se uma tecnologia
com uma capacidade enorme de influenciar a forma como pensamos e como comunicamos.
Tendo este aspeto em conta, Carr teme que apesar de extremamente útil, a Internet nos esteja
a tornar superficiais na maneira como processamos a informação.
Por sua vez, também Wolf (2008) sugere que o novo estilo de leitura potenciado pela
internet possa enfraquecer a nossa capacidade de leitura mais reflexiva, uma vez que, segundo
ela, na internet apenas decodificamos informações e, por excesso de informação e pressão de
tempo, não avaliamos ou interpretamos convenientemente os textos.
Ainda em relação às implicações das alterações cognitivas que a utilização da Internet
poderá ter para a leitura, Carr argumenta que o livro impresso protege-nos de distrações e foca
a nossa atenção nas palavras do autor, no argumento ou na história, uma vez que a página
2 It is now clear that as a result of this ubiquitous environment and the sheer volume of the
interaction with it, today's students think and process information fundamentally differently from their
predecessors... It is very likely that our students' brains have physically changed – and are different from ours–
as a result of how they grew up. (1).
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impressa é capaz de estimular a atenção e a calma e de encorajar uma forma mais profunda de
leitura, na qual somos capazes de colocar o máximo da nossa capacidade interpretativa para
descodificar o texto. Em contraponto, Carr assume que o ecrã do computador não tem a calma
da página impressa, uma vez que os textos competem constantemente com outros estímulos
que distraem o leitor, que assim é impedido de ler com profundidade, passando muitas vezes à
leitura na diagonal.
Segund Car (2010), todas as tecnologias que usamos para fins intelectuais acabam por
influenciar todo um conjunto de premissas sobre as quais assenta a forma como pensamos.
Deste modo, a internet valoriza certos tipos de pensamento orientados para a solução de
problemas, que encoraja o multitasking e a rápida transmissão ou receção de fragmentos de
informação.
Por tudo isto, Carr chama a atenção para os riscos culturais desta influência, uma vez que,
com o passar do tempo, a forma como as pessoas leem acabará por influenciar a forma como
escrevem.

2.2 Da Galáxia de Gutenberg à leitura na era digital

Pode considerar-se que a principal contribuição da tecnologia à disseminação da leitura
tenha sido a invenção da imprensa mecânica, no século XV, que permitiu ao livro uma
configuração material diferente, nomeadamente no que diz respeito à sua maior maleabilidade
e acessibilidade. O livro deixou de ser um objeto raro e difícil de utilizar, para progressivamente
ficar ao alcance de um maior número de pessoas.
Esta disseminação deu origem a novas formas de perceção, uma vez que a linguagem
passou a ser cada vez mais mediada pela intervenção da escrita.
Desta forma, a palavra impressa originou um novo tipo de leitura, individual, em
detrimento da leitura em voz alta e em espaços públicos característica do Séc.XVII, em que o
acesso ao livro e mesmo a alfabetização eram raros. Surge nesta altura a premissa ainda hoje
conservada de leitura, que foi determinante em termos semióticos para a forma como o mundo
é lido no ocidente: da esquerda para a direita e de cima para baixo.
Estes progressos conduziram a sociedade para a era da informação em que vivemos
atualmente, e os avanços das TIC deram origem a novas formas de aceder, explorar e partilhar
essa mesma informação, com o computador como veículo.
A partir do momento em que se alarga desta forma o conjunto de media de comunicação
disponíveis - som, imagem, vídeo e texto - torna-se possível uma experiência sensorial com
potencial sem antecedentes.
40

Revisão Bibliográfica

Como refere Couto (2011), “a relação do homem com o suporte digital, é definida pelos
princípios da perceção, originados pelos princípios da perspetiva do Renascimento. São criadas
várias camadas de informação, que contribuem no seu todo para a ilusão dos sentidos, com o
intuito de aumentar o grau de fidelidade da representação do real.”
Estão desta forma lançadas as condições necessárias para o fenómeno da leitura na era
digital.
Com o advento da era digital em que vivemos, o conceito de leitura vai muito além do
simples texto, mas antes engloba múltiplos meios, como sejam a imagem, o vídeo e o som, que
se integram para juntos darem significado à mensagem, um novo sentido só possível com a
sinergia dos meios.
Assim, pode concluir-se que “o domínio da linguagem escrita sobre a imagética na
produção do conhecimento está ligado certamente a limitações tecnológicas. Essa afirmação
pode ser comprovada à medida que o avanço da informática e das tecnologias de produção de
imagens acaba por determinar o fim da hegemonia do texto na produção cultural.” (Caramella
et al., 2009:182)
Torna-se deste modo evidente que “se operam grandes mudanças na forma como a
comunicação flui e no conjunto de linguagens que são providenciadas pelos novos suportes, algo
que só não aconteceu antes por questões tecnológicas e que reconfiguram novos contextos de
abordagem ao conceito da leitura. Quando nos referimos à leitura no suporte digital, não
podemos dissociar o conceito de leitura de outros três conceitos: linguagem, comunicação e
conhecimento. Seja por escrito, em voz alta, com recurso à perspectiva ou ainda com recurso a
imagens, pela internet ou numa aplicação, o objectivo foi e será sempre comunicar um
conhecimento da forma mais fiel possível.” (Couto, 2011:24)

2.2.1 A linguagem dos Tablets e a evolução do seu conceito de base

Os Tablets materializam um vasto conjunto de possibilidades tecnológicas atuais.
Efetivamente, “Estes dispositivos fornecem um conjunto de multimeios que apelam aos
vários sentidos. Por isso, englobam também todos os conceitos relacionados com a leitura,
providenciando todas as possibilidades de concepção e integração de linguagens, comunicações
e permitindo o acesso ao conhecimento.” (Couto, 2011:24)
A linguagem dos Tablets abre os horizontes a novas formas de interação, aproximando o
utilizador do mundo virtual que encerra através do toque.
O facto de ser possível interagir com o dedo directamente no ecrã, de forma a
explorar o conteúdo, permite ao utilizador experienciar uma sensação de
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proximidade com o mundo virtual, como se não existissem barreiras entre o
conteúdo e o toque. A metáfora torna-se real, a partir do momento em que
podemos tocá-la. Os Tablets contêm uma linguagem própria, adaptada às
limitações físicas do suporte e por isso engenhosa na forma como dá resposta às
questões da utilização. Herdaram os princípios base dos sistemas operativos dos
computadores convencionais, no que se refere ao modus operandi (Couto,
2011:24).
Estes equipamentos deixam assim adivinhar um enorme potencial pela empatia que
conseguem gerar com o utilizador, que já não levanta barreiras defensivas ao consumo da
informação mas antes procura essa informação e está predisposto a recebê-la.
O Tablet é um dispositivo móvel que pode descrever-se como sendo um computador
portátil com ecrã multi-touch, normalmente de dimensões mais reduzidas do que o
convencional portátil. À semelhança de um computador, permite escrever, ler, desenhar, fazer
cálculos, consultar informação online ou offline. Existem tablets que permitem a ligação de um
teclado físico, mas geralmente o teclado mais utilizado é o virtual.
Não obstante, “os Tablets tornaram-se o novo modo de navegar na Web, ler emails, ler
livros e revistas, ver vídeos, jogar, etc...Chegaram para definir uma nova forma de consumir, que
já define e definirá novos produtos, novas posturas e atitudes relativamente à informação.
Consequentemente, os Tablets, definem também um novo campo de Acão para os criadores de
conteúdo e manipuladores dos recursos de comunicação multimédia.” (Alexander citado por
Couto, 2011)
Apesar de surgirem como uma nova forma de aceder e interagir com a informação, na
verdade o conceito de que subsistem não é novo e já tinha sido abordado anteriormente, já com
uma preocupação com princípios de portabilidade e de interatividade.
De facto, a primeira abordagem em que se evidencia uma preocupação em estabelecer
uma nova forma de comunicar com a máquina foi o projeto Sketchpad, que deu origem ao
conceito de interface e ao que hoje se denomina por HCI (Human Computer Interface).
O conceito de portabilidade aplicado à informática surge mais tarde, em 1969, com o
projeto Dynabook de Alan Kay.
O estudo destes dois projetos reuniu as condições necessárias para que na década de
noventa surgisse o Newton - Personal Digital Assistant, que assenta na conjugação do conceito
de interface e portabilidade, acrescentando um terceiro conceito, o da partilha de informação.
Na altura em que foram lançados os projetos anteriormente referidos não estavam ainda
reunidas as condições técnicas de comunicação a nível de acesso à internet, nem tampouco
existiam as ferramentas Web 2.0 que atualmente estão ao dispor da sociedade da informação,
e talvez por isso estes projetos, ainda que baseados no mesmo conceito dos atuais tablets, não
obtiveram a mesma aceitação que os tablets conquistaram nos dias de hoje.
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Como o progressivo avanço tecnológico, foi rápido o aparecimento dos E-readers, os
primeiros dispositivos a explorar o conceito de tablet, baseado na tecnologia “e-ink” que veio
revolucionar o mundo da leitura digital.
E-ink is one of the more unusual technologies to Spring up in recente years. It's both
more expensive and less versatile than LCD, a long-established product seen in every
thing from iPods to TVs. It's incredibly specific, but also incredibly good at its one
job: Reading text (Nosowitz,2010).
Esta tecnologia possibilitou um contraste confortável para a leitura no dispositivo
eletrónico, semelhante ao conforto da leitura em papel, e o sucesso e progressiva adesão à
utilização desta tecnologia deu origem ao aparecimento de novos produtos culturais, como o
livro digital ou e-book, bem como mais tarde as e-magazines e e-newspaper, cuja venda /
disponibilização rapidamente se vulgarizou graças ao papel preponderante da Internet.
Os Tablet Pcs surgiram de seguida, acrescentando alguns aspetos no que diz respeito à
utilização de recursos multimédia.
Na sua maioria compostos por um ecrã LCD, fornecem ao utilizador milhões de cores
na representação das imagens apresentadas em ecrã, ao contrário do sistema e-ink
dos e-readers. As possibilidades são vastas no que se refere à utilização, na medida
em que estes aparelhos suportam vídeo, som e imagem. Com recurso a um sistema
operativo, torna-se fácil para o utilizador dar uso às diversas aplicações e funções
que permitem ver filmes, jogar, navegar na internet, ver emails entre muitas outras
opções. Possibilitam também, no caso de alguns modelos, a captura de vídeo,
imagem e som, sendo ainda indicados para a leitura, assim como os e-readers
(Couto, 2011:38).
Tornou-se assim evidente que este tipo de dispositivo deu novos contornos à leitura,
definindo novas abordagens à própria forma de ler e de explorar determinado tema.

2.2.2 O Mercado dos Tablets

Nos tempos que correm, o imediatismo tornou-se sem dúvida uma necessidade central das
atividades do ser humano com o derrubar de barreiras temporais e espaciais permitido pela
Internet.
A portabilidade tornou-se algo indispensável hoje em dia, adjuvado pela completa
disseminação do acesso à Internet massificado que atualmente serve os países desenvolvidos,
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estando assim reunidas as condições necessárias para o surgimento de um novo conceito de
computador, o Tablet, assim denominado muito graças ao seu aspeto semelhante ao de uma
tablete ou placa, fino, pequeno e leve comparativamente a um portátil normal, e incorporando
os dispositivos de entrada na simples “tablete”, sem necessidade de recorrer a teclados e afins.
Os Tablets servem um conjunto de finalidades de utilização, como sejam a visualização de
emails, gestão de agenda pessoal, visualização e captura de fotos, visualização e gravação de
vídeos, leitura de livros, jornais e revistas, escrita de textos, etc., servindo como um importante
aliado de negócios por permitir aceder e trabalhar informação do trabalho em qualquer lugar
graças à sua portabilidade, de forma fácil graças aos cuidados que foram tidos no design de
interação concebido para estes dispositivos. Tudo isto potencia a mobilidade e ubiquidade,
aspetos importantíssimos devido ao ritmo alucinante e constante necessidade de imediatismo
a que hoje se assiste.
A Nielsen Norman Group, empresa fundada por Jakob Nielsen, conceituado estudioso de
aspetos importantes da HCI como sejam a usabilidade e ergonomia, não se alheou ao fenómeno
crescente da utilização dos tablets, e procedeu a alguns estudos para melhor perceber o seu
impacto.
No blog Newswire foi publicado um breve artigo denominado Connected Devices: How we
use Tablets in the U.S., que reflete a importância atribuída ao aspeto portabilidade como
principal razão pela qual se recorre ao uso de tablets em detrimento dos PCs.
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Gráfico 1 Aspetos pelos quais os utilizadores preferem os Tablets face aos PCs
Fonte:

http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2011/connected-devices-how-we-use-

tablets-in-the-u-s.html (acedido a Junho de 2013)

O Gráfico 1 reflete a importância atribuída ao aspeto “portabilidade” como principal razão
pela qual se recorre ao uso de tablets em detrimento dos PCs.
Assim, o artigo conclui que 35% de proprietários de tablets que também possuem um
computador de secretária afirmaram usar este último cada vez menos ou mesmo que deixaram
de o usar definitivamente, enquanto 32% afirmam o mesmo em relação a computadores
portáteis, desde que adquiriram o tablet. Por sua vez, 27% destes indivíduos admitiram usar o
E-reader cada vez menos ou mesmo que deixaram de o usar definitivamente, bem como um em
cada quatro proprietários de tablet admitiram o mesmo em relação a consolas portáteis de jogos
desde que adquiriram o tablet.
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2.2.3 Principais Sistemas Operativos e Funcionamento dos Mercados de
Aplicações

No panorama atual no que se refere aos Tablets, destacam-se dois Sistemas Operativos
(S.O.) que são atualmente titulares dos primeiros lugares no ranking de Sistemas operativos mais
utilizados no mercado no mercado dos dispositivos móveis: o Google Android e o Apple IOS.
Faz-se de seguida uma breve descrição de ambos os S.O. de forma a melhor perceber o
panorama atual neste contexto, bem como dos restantes S.O. Disponíveis no mercado.
Google Android
O S.O. Android é um projecto da Open Handset Alliance (OHA), fundada pela Google, que
funciona sob uma licença da Apache e é construído sobre Linux Kernel 2.6.
O Android suporta gráficos 2D e 3D, através das especificações do Open GL ES 2.0.
No que diz respeito a formatos de Vídeo, o formato que deve ser utilizado é o H264 por
maior compatibilidade com este S.O..
Este S.O. suporta a multitarefa, que é controlada através da denominada gestão de
atividades, sendo que o sistema lida com uma aplicação de cada vez.
Uma das grandes mais-valias do Android é o facto de ser uma plataforma de código aberto,
o que pode alavancar um desenvolvimento mais rápido e amplo do que existe disponível nesta
esfera uma vez que permite livre alteração e personalização do código, abrindo o caminho para
o desenvolvimento de trabalho colaborativo e da formação de comunidades virtuais que se
entreajudam.
Por outro lado, devido ao facto do Android ser um Sistema Operativo da Google, permite
total integração com ferramentas como Gmail, Youtube, Gtalk, Google Docs, Pesquisa Google,
Google Translate, Google Maps e vários outros, que estão disponíveis em versão mobile, no
Google Pay.
Apple iOS
O iOS é um sistema proprietário derivado do Mac O.S. que foi desenvolvido pela Apple para
implementar no iPhone, tendo sido implementado depois noutros dispositivos como o iPod e
actualmenteo iPad.
O interface deste sistema suporta interação multi-touch e também permite multitarefas.
Tal como o Google Android, o IOS suporta gráficos 2D e 3D, bem como vários formatos de áudio,
vídeo e imagem. O facto de o iOS ser um S.O. fechado, permite-lhe confinar-se apenas aos
dispositivos da Apple, o que tem a vantagem de permitir aos programadores focarem-se mais
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no desenvolvimento da aplicação em si do que garantir que a aplicação se consegue adaptar a
dispositivos de características diferentes, fabricados por terceiros.
Windows
A Microsoft já tinha tentado a sua entrada no mercado dos tablets com a introdução dos
seus sistemas operativos para ambientes Desktop (Windows XP e Windows 7) mas sem sucesso,
já que os faricantes de dispositivos não viram nenhuma mais-valia na sua utilização e poucos
foram os modelos lançados com estes sistemas operativos.
Recentemente, a Microsoft lançou o Windows 8 para Tablet, com a grande promessa de
fazer uma união entre as plataformas Desktop e Mobile. Com a sua user interface redesenhada
para tirar partido dos ecrãs multitoque, esta é-nos apresentada tanto para funcionar em
ambiente Desktop como em ambiente Tablet.
Muitos fabricantes de dispositivos estão agora mais interessados em incluir o novo sistema
operativo da Microsoft em tablets de última geração.
Por outro lado a Microsoft investiu fortemente na sua loja de aplicações, apercebendo-se
da importância que esta pode desempenhar para o sucesso do seu sistema operativo,
aumentando desta forma consideravelmente o número de aplicações disponíveis para
download.

Leitores especializados - Kindle, Nook, Kobo
Kindle
Kindle é um leitor de livros digitais desenvolvido
pela Lab126, uma empresa do grupo da Amazon. O
kindle

permite

aos

utilizadores

pesquisar,

comprar/descarregar livros digitais, jornais e revistas,
bem como outros tipos de conteúdos para posterior
leitura.
A Amazon disponibilizou também um software
para plataformas como Microsoft Windows, iOS,
BlackBerry, Mac OS, Android e Windows Phone que
permite ler o formato Kindle. Criou também um leitor
de livros digitais em HTML5, permitindo assim a leitura
dos livros digitais em qualquer navegador web.
Figura 1 - Kindle
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A Amazon serve-se da sua plataforma de comércio electrónico, uma vez que é amplamente
utilizada por quase todo o mundo, para distribuir os conteúdos para o seu leitor de livros.
Nook
A Barnes&Noble, uma empresa Norte Americana
com uma rede de livrarias e lojas de venda de livros,
revistas, jornais, lançou o Nook, um dispositivo que não
pretende concorrer com os outros Tablets (Android,
Windows ou IOS), mas antes com o Kindle da Amazon.
O Nook apresenta-se como um e-reader de nova
geração que tem como base no seu sitema o Android,
mas com uma user interface completamente
desenhada. A Barnes&Noble coloca nas suas lojas à

Figura 2 - Nook

venda uma grande variedade de conteúdos digitais
para o seu leitor de conteúdos.

Kobo
Kobo é um leitor de livros digitais desenvolvido
pela multinacional canadiana Kobo, Estes dispositivos
permitem aos seus utilizadores comprar, descarregar,
pesquisar e, principalmente, ler livros digitais, jornais e
revistas.
O kobo aparece em Portugal representado pela
Fnac, que disponibiliza uma grande variedade de livros
electrónicos para este leitor.

Figura 3 - Kobo
Funcionamento dos Mercados
Paralelamente ao crescente interesse por estes dispositivos móveis, surge todo um
conjunto de ferramentas para aumentar as funcionalidades dos tablets.
É o caso dos mercados de aplicações.
O mercado possui cada vez mais oferta de produtos que podem ser consumidos por
esse meio. Através da variedade de modelos de dispositivos, da quantidade de
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aplicações para Tablets e da possibilidade de aceder à informação, tem-se
verificado um aumento gradual do acesso à informação de todo o tipo. Na sua
maioria o download em ambos os sistemas, está relacionado com as aplicações que
oferecem serviços de todo o tipo e são disponibilizadas umas de forma gratuita e
outras com valor específico (Couto, 2011:42-43).
A Nielsen Norman Group apresenta no seu blog Newswire um artigo que reflete sobre a
quota de mercado, conforme demonstra o Gráfico 2.

Gráfico 2 – Market Share, Junho de 2013
Fonte:

http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2013/mobile-majority--u-s--smartphone-

owner ship-tops-60-.html (Junho 2013)
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Google Play
O Google Play é uma loja online criada pela Google onde são disponibilizadas e vendidas
milhares de Aplicações para o S.O. Android.
Existe uma aplicação denominada atualmente de Playstore, que é incluída de origem em
todos os dispositivos com S.O Android, e que permite o acesso direto ao Google Play para
pesquisa, compra e download das aplicações disponíveis.
Seguindo a lógica de código aberto do sistema operativo Android, todos os utilizadores
podem tornar-se desenvolvedores e assim disponibilizar as suas aplicações no Market, bastando
para isso possuir uma conta de email da Google, e pagar uma taxa relativa à criação de um perfil
de desenvolvedor, onde deverão constar os dados pessoais.
Existe assim um conjunto de recursos gratuitos, agrupados no SDK (Software Development
Kit), providenciado pela Android, para permitir a criação de aplicações para esta plataforma com
maior facilidade e partilha de uma linguagem comum.
AppStore
A AppStore é uma loja online criada pela Apple, empresa proprietária do sistema operativo
iOS, onde são disponibilizadas milhares de apps, umas gratuitas e outras com custos associados.
O acesso à visualização da AppStore na totalidade exige a instalação do Itunes ou da
AppStore. Para fazer download de aplicações, mesmo que gratuitas, é necessário que o
utilizador se registe, disponibilizando os seus dados pessoais.
Para desenvolver aplicações para a AppStore, o programador tem que subscrever o serviço
iOS DeveloperProgram para aceder às várias ferramentas necessárias para desenvolver para iOS.
A principal ferramenta de desenvolvimento de aplicações para iOS é o Xcode, que é
disponibilizado gratuitamente.

Windows Store
A Microsoft disponibiliza um espaço de publicação de apps chamado Windows Store, no
qual expõe as apps para distribuição a potenciais clientes a nível internacional.
Para publicar uma app, a Windows Store exige que algumas etapas sejam satisfeitas, sendo
que estas variam de acordo com o tipo de developer, individual ou empresarial, assim como com
o tipo de Apps que se pretende desenvolver.
As contas de developer individual permitem apenas a criação de apps da Windows Store,
enquanto uma conta empresarial permite igualmente criar apps para desktop.
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Para começar a desenvolver para a Windows Store, dever-se-á criar uma conta de
desenvolvedor, e assim que o registo esteja finalizado, poderemos começar a enviar apps para
a Windows Store. Esta permite ainda seleccionar todo um conjunto de opções, desde a
classificação etária a ser atribuída à app, ao modelo comercial a aplicar, à escolha dos países e
regiões para venda, até ao teste das apps através do Kit de Certificação de Aplicativos Windows.
A Windows Store permite também analisar os relatórios para obter indícios e dados de
como é possível melhorar as apps que disponibilizamos.

Kobo / Nook / Kindle
Jornais, revistas e ebooks estão disponíveis através de download direto do site da Kobo,
http://www.kobobooks.pt, que disponibiliza também um espaço para quem estiver interessado
em autopublicar-se, permitindo a escolha do modelo de negócio, a proteção do conteúdo e a
ligação com leitores em mais de 200 países do mundo.
O http://www.kobobooks.pt disponibiliza a Kobo Writing Life, uma ferramenta DIY (do-ityourself) de publicação que disponibiliza automaticamente os conteúdos no catálogo principal
da Kobo em qualquer dispositivo.
Para publicar um ebook para kobo, pode-se recorrer igualmente à Emooby - Editora
dedicada à autopublicação de ebooks que permite a venda da obra nas lojas da Apple, Barnes
and Noble, Amazon, Kobo, entre outras.
O Nook disponibiliza

um sistema de autopublicação semelhante ao do Kobo em

http://www.pubit.barnesandnoble.com, que passa pela criação de uma conta, upload do ebook
e respetiva capa e que permite, finalmente, fazer o acompanhamento das vendas e pagamentos.
Não é cobrado qualquer valor pela utilização da plataforma, mas sempre que o livro é vendido,
a Barnes&Nobleretem uma percentagem do preço do livro, de acordo com o estabelecido nos
preçários e termos de pagamento disponíveis na página.
Quanto ao Kindle, a responsável pela distribuição é a gigante Amazon, que oferece
processos de autopublicação semelhantes ao kobobooks.pt e à pubit.barnesandnoble.com. O
processo de publicação é simples e há um controlo da quantidade de unidades vendidas, sendo
que a remuneração do autor passa por uma série de regras, de acordo com o valor do livro, país
de aquisição e nacionalidade do escritor.
A Porto Editora, com um catálogo diversificado e abrangendo áreas como a Educação e
Literatura (ficção, não-ficção, infanto-juvenil), é das editoras mais sonantes em Portugal no
sector da edição digital de conteúdos educativos e lúdico-educativos. Atenta ao panorama em
que o livro digital parece conquistar cada vez maior espaço, a editora também disponibiliza
serviço de autopublicação através da plataforma Sítio do Livro, para meio impresso e, se o autor

51

Revisão Bibliográfica

desejar, faz igualmente a conversão para o formato e-book. A publicação exige, no entanto, o
pagamento de uma taxa acordada previamente com a editora.
A Leya, por sua vez, lançou em finais de 2012 a Escrytos, plataforma que permite a qualquer
pessoa a publicação da sua obra em formato e-book.
A plataforma permite que um autor converta a partir de um ficheiro Word uma obra
original para ePub, podendo ainda escolher imagens, cores, formatos e fontes para a criação da
capa do livro. Estes serviços são gratuitos, mas serviços como pareceres editoriais entre outros
exigem pagamento. O e-book pode ser disponibilizado gratuitamente apenas na LeYa Online, ou
com um preço de capa, para comercialização em várias livrarias online, como a Amazon, a Apple
Store, Barnes & Noble, Fnac.pt, Gato Sabido, IBA, Kobo, Livraria Cultura, Submarino e Wook.

2.2.4 Publicação Digital: Tecnologias Existentes e Workflows

Com o surgimento dos dispositivos móveis, nomeadamente tablets e e-readers, a
Publicação digital tornou-se uma área em franca expansão.
Adobe e WoodWing são dois nomes sonantes neste contexto, pela disponibilização de
ferramentas multiplataforma para o desenvolvimento de edições digitais. Mais recentemente,
surgiu a Mag+ e a Aquafadas .
O processo de publicação digital assenta num conjunto de tarefas executadas em
softwares próprios, como os das empresas enunciadas acima, assim que a criação e edição do
produto pretendido seja finalizada. Estes softwares permitem exportar os ficheiros para os
formatos adequados à publicação, bem como gerem o próprio processo de publicação e de
gestão de direitos de autor.
De forma a perceber melhor todo o processo que é necessário percorrer para a publicação
digital, faz-se de seguida uma breve referência ao funcionamento das ferramentas da Adobe,
WoodWing, Mag+ e Aquafadas.

2.2.4.1

Adobe Digital Publishing Suite

A plataforma comercializada pela Adobe, consiste num conjunto de ferramentas e serviços
associados que têm por objectivo a integração com o Adobe InDesign.
O software Adobe InDesign, permite a criação e gestão de paginações com recursos
gráficos de todo o tipo, assim como a criação de publicações, tais como, livros, jornais e revistas
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para impressão. Com a integração do conjunto de ferramentas disponibilizadas pela plataforma
de Publicação da Adobe, é possível a utilização deste software para a realização de publicações
digitais. Essa integração, permite que através de um interface gráfico, o editor possa incluir
elementos interativos e outros recursos, de forma a obter uma revista interativa.


A Adobe Digital PublishingSuite (DPS) integra ferramentas como:



Folio ProducerTools - ferramentas da produção dos conteúdos propriamente ditos,
para o formato .folio



Serviço de distribuição - que permite o armazenamento dos arquivos num servidor
que distribui o conteúdo no formato “.folio”, para os diferentes dispositivos móveis
permitindo o acesso através do visualizador de conteúdos denominado Adobe
ContentViewer)



Serviço de E-commerce - permite a monitorização da venda dos produtos e a
integração com outros mercados como o AndroidMarket, a AppStore e a
BlackBerry AppStore.



Serviço de Análise - permite monitorizar a quantidade de acessos, downloads e
saber quais foram os conteúdos mais consultados



Construtor do Visualizador de Conteúdos - permite a criação de um aplicativo
visualizador da publicação, permitindo que esta possa ser enviada directamente
para a AppStore ou Google Playt.

2.2.4.2

WoodWing's Enterprise Publishing System

À semelhança da Adobe, a WoodWing'sEnterprisePublishingSystem permite a integração
de funcionalidades no Adobe InDesign, ampliando assim o leque de possibilidades do seu
software de Publicação digital.
A WoodWing'sEnterprisePublishingSystem integra as seguintes funcionalidades:
• EnterprisePublishingSystem - que reúne um conjunto de ferramentas que têm por
objectivo acrescentar valor extra nas revistas digitais, seja ao nível da interacção como ao nível
da publicação. A plataforma WoodWing disponibiliza através do próprio interface do InDesign,
um conjunto de funcionalidades que incluem: Hyperlinks, Slide shows, sequências de imagens,
Áudio e Vídeo, Panorama, conteúdo Web e a possibilidade de Pan e Zoom.

• Content Station - permite a organização e a difusão da publicação. Com esta ferramenta
é possível organizar e estrutura o fluxo das páginas da publicação assim como exportar e
difundir.
53

Revisão Bibliográfica

• Content Delivery Service (CDS) - aplicação disponível para download gratuito que
estabelece o contacto com o servidor da WoodWing e após a respectiva subscrição permite que
o utilizador possa comprar ou visualizar uma publicação.

Figura 4 - WoodWing's
Content Station
Fonte: http://www.woo
dwing.com/en/enterpris
e-publishing-system/
content-station-screen
shots (Junho 2013)

2.2.4.3

Mag+

A Mag+ baseia-se na integração de um plugin no Indesign e promete a criação de apps para
tablet e Smartphones sem necessidade de competências de programação.
Assim, o fluxo de trabalho de publicação com esta ferramenta resume-se aos quatro passos
descritos de seguida:
1. Design
Desenvolver o layout no InDesign com o plugin Mag+. Acrescentar conteúdo
online, interatividade, vídeo e som.
2. Visualizar
Visualisar os conteúdos desenvolvidos em qualquer dispositivo com o
software Mag+ Reviewer app. De notar que durante as experiencias que tive com
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este software apercebi-me que apesar da app estar disponível na Google store e
poder ser instalada em dispositivos Android, ainda não permite a visualização
nestes dispositivos. Em fóruns dedicados ao tema tive a oportunidade de
confirmar que não era caso isolado e que a própria empresa referiu estar a
trabalhar no sentido de possibilitar a visualização nos dispositivos android.
3. Finalizar
Finalizar o conteúdo e construir e configurar a app com o Mag+ Publish, uma
ferramenta web based, que não exige conhecimentos de programação.
4. Publicar
Publicar app no Google Play, Amazon Appstore & iTunes App Store.
Esta ferramenta pareceu-nos interessante para implementar o protótipo em estudo nesta
dissertação, por ser um software que prometia ser bastante completo em termos de
ferramentas e opções disponibilizadas, e mesmo porque em termos de cobrança esta só ocorria
quando o produto fosse efetivamente publicado nos diferentes mercados de Apps. Contudo,
tendo em conta que o equipamento que tínhamos disponível para o desenvolvimento do
projeto era um dispositivo Android, por questões de incompatibilidades com esta ferramenta
tivemos que optar por outra solução.

2.2.4.4

Aquafadas

Aquafadas é uma empresa francesa que criou uma plataforma de publicação digital com o
mesmo nome, a Aquafadas Digital Publishing Platform, lançada em 2004.
Esta plataforma permite criar conteúdo digital através da integração de um plugin com o
Adobe InDesign e QuarkXPress sem necessidade de conhecimentos de programação.
As publicações podem ser baseadas em PDF ou XML, e podem ser enriquecidas com
galerias de fotos, apresentações de slides, vídeos e som.
A plataforma possibilita o desenvolvimento de publicações digitais para vários dispositivos,
como tablets e smartphones, e múltiplos sistemas operativos, como o iOS ® e Android ™. As
publicações resultantes podem tomar a forma de PDF interativo, aplicações personalizadas.
Esta é uma plataforma paga, com orçamento a pedido.
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2.2.4.5

Plataformas Gratuitas

Para além das plataformas mencionadas anteriormente, existem ainda algumas
plataformas gratuitas para publicação digital, ainda que algumas delas ofereçam
funcionalidades mais limitadas do que as plataformas pagas.
Merece neste contexto especial destaque o iBooks Author, da Apple, que se apresenta
como um software gratuito e descomplicado com educadores e professores como principal
público-alvo. O iBooks Author tornou possível para qualquer um implementar publicações
multimédia graficamente atrativas. As implicações para a educação são enormes, com
possibilidades que vão desde a substituição de livros didáticos padronizados por livros com
materiais de referência personalizados para ir de encontro às necessidades específicas dos
alunos na sala de aula.

Figura 5 - iBooks Author

O iBooks Author requer um computador da Apple com OS X Lion ou posterior. O processo
de criação com este software é bastante simples, podendo utilizar-se um dos templates
disponíveis e simplesmente preenchê-lo com o conteúdo pretendido, havendo sempre a
possibilidade de recorrer ao menu de ajuda se necessário.
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Uma das limitações deste software prende-se sobretudo com o facto dos produtos
desenvolvidos no iBooks Author poder ser disponibilizado ou vendido apenas através do
mercado da Apple.
Para aqueles que não têm acesso ao iBooks Author, há algumas boas ferramentas Web
based que permitem a produção de livros digitais.
Um bom exemplo é o ZooBurst, que permite aos utilizadores criar livros com realidade
aumentada. Para criar uma história, basta arrastar e soltar as imagens para as páginas do livro.
As imagens poderão ser escolhidas a partir da biblioteca ZooBurst ou a partir do computador
pessoal. Quando a história estiver concluída, podemos imprimir o código respetivo que, quando
segurado na frente de uma webcam, exibe a história em 3-D.
Existem ainda outras plataformas web-based, ainda que bastante mais limitadas. De facto,
permitem apenas o upload de documentos do Word, PowerPoint e PDF, adicionando-lhes o
efeito visual de viragem de página.
Contudo, apesar destas plataformas disponibilizarem simplesmente uma navegação e
interação limitadas, podem oferecer uma leitura mais interessante nos tablets no caso de
conteúdos que não necessitem de outros recursos de interação para a transmissão da
mensagem pretendida.
Uma dessas plataformas é o Issuu, em que o utilizador precisa apenas de se registar para
poder publicar um documento. Nesta plataforma temos a possibilidade de aceder a uma galeria
de publicações gratuitas, bem como de fazer upload das nossas próprias publicações e consultar
estatísticas de visitas, com a vantagem das publicações ficarem disponíveis para visualização
através do computador ou de dispositivos móveis.
A Yudu, o Calaméo, o Bookemon, o Simple Booklet (com uma versão gratuita disponível
para educadores) e o Flipsnack são outras plataformas web com finalidades semelhantes às já
apresentadas.
Também o Blue Griffon EPUB edition, um editor WYSIWYG multiplataforma capaz de criar
nativamente e editar e-books EPUB2 e EPUB3, foi uma opção observada dadas as suas
potencialidades advindas da conformidade que permite com HTML5.
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Figura 6 Janela principal Blue Griffon EPUB edition.
Fonte: http://www.bluegriffon-epubedition.com/BGEE.html#screenshots

2.3 Novas Estruturas Narrativas

A nossa sociedade sempre deu grande importância à tradição de contar histórias, como
meio de partilha de experiências, como meio de transmissão de conhecimento, ou
simplesmente como meio de entretenimento. Desde a narrativa escrita perpetuada com o
surgimento da imprensa mecânica de Gutenberg, até à narrativa oral, volátil, com o poder de,
por serem obras coletivas e frequentemente inacabadas, encerrar em si o imaginário, o folclore
social e a memória coletiva de quem as conta, é inegável o seu pendor e valor social.
Contudo, a era da informação vem ameaçar alterar tanto o rumo como as possíveis
morfologias das narrativas. Se por um lado a dinâmica rápida e efêmera da informação nos
tempos modernos pode ser o arauto de uma ameaça à sobrevivência dos conteúdos narrados,
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com toda a memória coletiva que lhes está impregnada, pode igualmente sugerir oportunidades
nunca antes experimentadas no que diz respeito à própria estrutura através da qual a narrativa
ocorre, bem como novas formas de potenciar essa memória coletiva com ferramentas de
alcance à escala global, como as redes sociais.
Segundo Chartier (2002), muitas das categorias através das quais nos temos relacionado
com a cultura escrita estão a alterar-se, pois assistimos a mudanças nas técnicas de reprodução
do texto, na forma ou suporte do texto e ainda nas práticas de leitura.
Graças às tecnologias digitais, os papéis do leitor e do autor distanciam-se cada vez menos,
e em contraponto, podemos observar cada vez mais o crescimento exponencial da Web, a
vulgarização do trabalho em rede e de ambientes hipertextuais ganhar espaço face à fixidez,
linearidade, sequencialidade, autoridade e finitude do texto impresso. Estão abertos os
caminhos que conduzem ao surgimento de novos géneros textuais ligados aos conceitos de
hipertexto, com as chamadas narrativas hipertextuais ou hiperficção, e ligados ao conceito de
cibertexto introduzido por Espen J. Aarseth na obra Cybertext—Perspectives on Ergodic
Literature (1997), em que aborda igualmente a temática da literatura ergódica.

2.3.1 Hipertexto, Cibertexto e o Advento de Narrativas Multilineares

O desenvolvimento eletrónico ao longo das décadas abriu inquestionavelmente o caminho
para o surgimento de novos tipos de escrita caracterizada essencialmente pela sua dimensão
hipertextual, distribuída, dinâmica e multimédia.
Podemos considerar que os primórdios do Hipertexto remontam a Vannevar Bush (1945)
com a proposta do Memex, baseado em escrita associativa. O objectivo do Memex seria o de
combinar uma grande quantidade de dados e permitir também que quando o leitor iniciasse a
leitura de um documento Memex, conseguisse através da sua estrutura em rede aceder à cadeia
de raciocínio associativo, que estaria na base daquele documento particular (Coelho, 2006).
O artigo de Bush As we may think, publicado em Julho de 1945, aponta também vários
caminhos sobre o futuro do desenvolvimento tecnológico, sobretudo na área do
armazenamento e organização de informação, caminhos esses que hoje são base de qualquer
sistema hipertexto. De realçar igualmente o contributo de Douglas Engelbart com o NLS System,
cujo propósito se prendia com a construção de uma “extensão” do intelecto humano, um
programa que se aproximasse o mais possível aos mais complexos processos mentais.
Em 1965, Ted Nelson, o criador dos termos hipertexto e hipermédia, apontou já no sentido
da construção de uma biblioteca universal com o seu projecto Xanadu, assim como as edições
Voyager em 1984 apontavam no sentido do “expanded book”, num aproveitamento das
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“vantagens conjugadas do suporte digital (primeiro o disco laser e depois o CD-ROM) e do
software Hypercard, o primeiro software hipertexto destinado ao grande público” (Furtado,
2002).
Neste contexto, o conceito de e-book tendia a referir-se ao livro fechado, “fechamento que
é acompanhado pela sua estruturação hierárquica. Todas as tecnologias elaboradas para os
ebooks tendem a tornar fixa a estrutura do texto ao reproduzir a do papel” (Clément, 2000:137).
De facto, o crescimento excepcional da World Wide Web e a vulgarização do trabalho em
rede e de ambientes hipertextuais chamam-nos a atenção para o próprio conceito de hipertexto
como potenciador do surgimento de novos géneros narrativos.
Assegurar a sucessão do livro na hora electrónica, não é apenas procurar reproduzilo do modo mais fiel possível, é também explorar as novas potencialidades
oferecidas pelo digital, é ter em consideração a ruptura fundamental que ocorreu
entre o texto e o seu suporte. É passar do livro-objecto ao livro-biblioteca, ao livro
interactivo, ao livro em rede, ao livro multimédia (Clément, 2000:141).
Para Nelson (1993), hipertexto consiste num tipo de escrita não sequencial, com base em
texto e ramificações que possibilitam escolhas de leitura num ecrã interativo3, sendo que o autor
atribui uma forte ligação entre hipertexto e literatura, uma vez que ele entende a literatura
como uma ampla rede de citações entretextos, baseado no pós-estruturalismo e no
desconstrucionismo defendido por Derrida (1996) e Barthes (1970;1993). Assim, Nelson criou o
seu projeto numa tentativa de potenciar o conhecimento representado pelo sistema hipertexto
original, bem diferente do simples livro electrónico. A sua principal ideia era a construção “de
uma rede global, onde os hipertextos individuais pudessem ser ligados uns aos outros quando
necessários tornando possível uma espécie de literatura instantânea electrónica” (Coelho,
2006).
Koskimaa (2000) refere mesmo que, na perspectiva de Nelson, a Literatura representa
sobretudo citações entre textos, sendo o hipertexto o sistema que possibilita a criação de uma
“literary machine”.
Segundo Floridi (1999), “um texto é um hipertexto se, e só se, for constituído por:
1. Um conjunto discreto de unidades semânticas (nós) que, nos melhores casos, têm
um baixo peso cognitivo, como parágrafos ou secções, mais do que páginas ou
capítulos. Estas unidades, definidas por Roland Barthes como lexia (…) podem ser:
a. documentos alfanuméricos (hipertexto puro);
b. documentos multimédia (hipermédia);

3 As popularly conceived, this is a series of text chunks connected by links which offer the reader
different pathways. (Nelson, 1993:2-53).
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c. unidades funcionais (isto é, agentes, serviços ou applets…), caso em que
temos o hipertexto ou o hipermédia multifuncional.
2. Um conjunto de associações - links ou hiperlinks incrustados em nós por
intermédio de áreas formatadas especiais, conhecidas como âncoras (anchors) de
origem e de destino – conectando os nós. Estas são referências cruzadas activas e
estáveis que permitem ao leitor mover-se imediatamente para outras partes de
um hipertexto.
3. Um interface dinâmico e interactivo. Isto possibilita ao leitor identificar (...) e
operar com as âncoras (...) com a finalidade de consultar um nó a partir de outro
(...). Os interfaces também podem apresentar mais facilidades de navegação, como
uma representação espacial, a priori, de toda a estrutura da rede – quando o
sistema é fechado e suficientemente limitado para ser totalmente apresentado
num mapa (o chamado sistema sky-view) -, ou um sistema a posteriori do registo
cronológico da ‘história’ dos links seguidos (…)”. (119-120)
De facto, Floridi (1999:121) refere que “os hipertextos foram encarados em primeiro lugar,
e permanecem antes do mais, como sistemas de recuperação de informação, usados para
recolher, ordenar, agrupar, actualizar, pesquisar e recuperar informação de um modo mais fácil,
rápido e eficiente”. Com efeito, como consequência do seu bom desempenho nessas funções,
Floridi (1999: 128-129) acrescenta que “o formato hipertexto tornou-se o formato standard para
software educativo interactivo, obras de referência, livros de texto e documentação técnica, ou
para a própria Web...”, acrescentando que o hipertexto, enquanto princípio organizacional da
estrutura tipológica do âmbito intelectual, tem a capacidade de abrir as portas para um
crescimento sem limites da infoesfera.
George Landow (2006), por sua vez, argumenta que o hipertexto encarna a abertura textual
defendida pela teoria pós-estruturalista e que o hipertexto permite às pessoas desenvolverem
o conhecimento de uma forma não-linear, não-sequencial e associativa não antes possibilitada
pelos textos lineares.
Landow (2006) explora as implicações de dar aos leitores acesso fácil e instantâneo a uma
biblioteca virtual de fontes, bem como um controle sem precedentes sobre o que ler e como
ler, considerando o alcance cada vez mais global do desenvolvimento de tecnologias
relacionadas com a Internet e as consequentes implicações sociais e políticas. Segundo o autor,
a teoria crítica defende o abandono de sistemas conceptuais assentes nas ideias de centro,
margem, hierarquia e linearidade, substituindo-os por outros baseados nos conceitos de
multilinearidade, nós, links e redes. Como tal, a teoria crítica tem o potencial para teorizar o
hipertexto e este tem o potencial de testar tais teorias e clarificar ideias, fornecendo um
contexto prático para a sua aplicação.
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Landow (2006) discute também a relação do hipermédia com os jogos e explora o
paralelismo entre a teoria crítica e o hipertexto. O autor argumenta que, embora o livro
impresso tenha sido um marco no pensamento humano, é uma tecnologia tal como o
computador. Assim, a escrita eletrónica é apontada por Landow (2006) como uma resposta
direta aos pontos fortes e às limitações do formato impresso.
Assim, Landow (2006) aborda a forma como o hipertexto tem reconfigurado vários aspetos
da palavra escrita, desafiando a nossa experiência do que é ser um leitor e um escritor. As
ligações presentes no hipertexto colocam o leitor num papel muito mais ativo do que é possível
com um livro impresso convencional ao permitirem selecionar que ligações seguir e quando o
fazer.
Na escrita electrónica, o texto que lemos ocupa um espaço central no universo textual em
questão, mas este é um centro temporário e virtual gerado pela atividade de leitura e não como
resultado de um layout de impressão. Neste contexto, Landow (1997) relaciona o
desconstrucionismo e o conceito de descentralização sugerido por Derrida, em que a ideia de
centro é encarada como uma função indispensável e não uma realidade. 4 Efetivamente, para o
autor, o hipertexto é constituído por unidades de textos ligadas entre si, sem eixos primários de
organização5.
Fruto das mudanças e dos trabalhos desenvolvidos em torno do hipertexto, começam a
surgir também distintas tipologias de hipertexto, de onde se evidencia o hipertexto literáriocriativo, orientado para a criação de obras de raiz para serem lidas no registo hipertextual,
beneficiando especialmente a ficção com o desaparecimento dos limites impostos ao escritor
pelo livro impresso.
Michael Joyce, cujos contributos na área da hiperficção são frequente apontados como
alguns dos melhores exemplos, afirma que a hiperficção “é a primeira instância do verdadeiro
texto electrónico, aquilo que um dia será concebido como a forma natural de escrita multimodal
e multisensitiva”, sem um centro fixo nem um fim ou fronteiras, sendo que o tradicional tempo
linear da narrativa desvanece numa espécie de labirinto em que o começo, o meio e o fim
deixam de fazer parte da sua apresentação imediata. Em vez dessa apresentação tradicional,
apresentam-se opções ramificadas em menus, links e redes mapeadas não hierarquizadas,
desposadas das noções de capítulos ou de outras divisões de texto tradicionais, aqui substituídas
por janelas com “blocos efémeros de texto e gráficos que, a breve trecho, serão
complementados com som, animação e filme” (Coover, 1992).

4 In contrast to Barthes, who enphasizes the writerly text and its nonlinearity, Derrida emphasizes
textual openness, intertextuality and the irrelevance of distinctions between inside an outside a particular
text” (Landow,1997:33)
5 The metatext or document set - the entity that describes what in print technology is the book,
work, or single text- has no center. (Landow,1997:36)
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Assim, as tecnologias digitais surgem como alavancas para novas possibilidades de criação
literária, potenciando a escrita não linear e mesmo a inclusão de novos elementos não-verbais
que não podiam ser suportados pelo papel.
Contudo, estes trabalhos não se reduzem à hipertextualidade, mas acabam por abrir-se ao
conceito de cibertextualidade.
Cibertexto representa a organização do texto de forma a analisar a influência do meio como
uma parte integrante da dinâmica literária, tal como definido por Espen Aarseth em 1997.
Aarseth definiu-o como um tipo de literatura ergódica. De facto, segundo Aarseth, é necessário
um esforço não trivial do leitor para atravessar o texto na literatura ergódica.
Tal como o nome indica, ergódico refere-se a um “caminho que exige trabalho” se
observarmos a etimologia do termo (do grego "ergon" que significa “trabalho”, e "Odos" que
significa “percurso”). Assim, perante a leitura de um cibertexto, o leitor está sempre ciente da
existência de caminhos não percorridos, sendo que cada decisão fará com que algumas partes
do texto se tornem mais ou menos acessíveis, e o leitor nunca sabe o resultado exato dessas
decisões.
Neste panorama, o leitor de cibertexto não é um simples espectador (como seria na leitura
da literatura linear convencional), equiparando-se mais a um jogador com papel ativo na
construção da própria narrativa, que pode explorar e descobrir novos caminhos.
Cibertextos são assim peças de literatura em que o meio exerce um papel preponderante
para que estes possam ganhar vida. De facto, é o meio que possibilita que cada utilizador
obtenha um resultado diferente com base nas escolhas feitas. Assim, o Cibertexto pode ser
equiparado à transição entre uma peça linear de literatura e um jogo, cuja narrativa é
multilinear. Numa narrativa linear o leitor não tem escolha já que o enredo e os personagens
são todos predefinidos pelo autor, não assumindo assim aqui um papel de 'utilizador', mas antes
de simples 'leitor', sem voz ativa na criação da narrativa. Em contraponto, num jogo6 o utilizador
toma decisões e essas decisões desempenham um papel importante na construção da narrativa,
e no rumo que esta possa tomar depende diretamente dessas decisões. Contudo, pode
considerar-se que os cibertextos têm geralmente mais profundidade e visam a transmissão de
uma mensagem enquanto o utilizador trabalha o seu caminho pela narrativa.

6

Efetivamente, e cientes do cunho importante da cultura de jogos a que se começou a assistir, os
autores da hiperficção foram progressivamente aceitando o “lúdico” como parte da ciberliteratura.
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O cibertexto baseia-se
assim na ideia de que chegar à
mensagem é tão importante
como a própria mensagem, e
para tal, segundo Aarseth, é
exigido trabalho não trivial por
parte do utilizador.
Assim, podemos assumir
que a cibertextualidade não se
resume a texto digital e nem
todos os textos digitais podem
ser considerados cibertextos,
como

podemos

comprovar

com os arquivos do Projeto
Gutenberg ou outros textos em
formato pdf, que não são mais
funcionais do que a maioria
dos textos impressos.
O conceito de cibertexto de
Aarseth

centra-se

na

organização do texto, a fim de
analisar a influência do meio
como parte integrante da
dinâmica literária. Ao longo
dos anos, vários romances
foram sendo classificados como
ergódicos, como é o caso de
The

Unfortunates

Johnson

(1969),

de

BS

Landscape

Painted With Tea de Milorad
Pavić (1990), entre outros.
Segundo

Aarseth,

a

variedade e criatividade dos
Figura 7 The Unfortunates de BS Johnson (1969)

dispositivos

usados

nessas

http://25.media.tumblr.com/tumblr_m51oijekV71q narrativas demonstra que o
papel como meio é capaz de
dcakeo1_500.jpg (Junho 2013)
Fonte:

competir com o computador
enquanto
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materializar textos ergódicos. Aarseth afirma, contudo, que após a invenção dos computadores,
em meados do século XX, logo ficou claro o surgimento de uma nova tecnologia textual,
potencialmente mais flexível e poderosa do que qualquer meio anterior.
De facto, segundo o autor, os sistemas digitais para armazenamento e recuperação de
informação, popularmente conhecidos como bases de dados, permitiram novas formas de
utilizar material textual, com um nível de automação e velocidade que tornaram possíveis novas
práticas textuais radicalmente diferentes. A nível físico, isso traduz-se na dissociação entre a
superfície de leitura e a informação armazenada, dividindo o conceito de "texto em si" em dois
níveis tecnológicos independentes: a interface e o suporte de armazenamento. Estas mudanças
comportaram inevitavelmente inferências no plano social, sendo agora possível navegar,
pesquisar e atualizar textos extensos num trabalho colaborativo de várias pessoas ao mesmo
tempo e em diferentes lugares do mundo.

Stir Fry Texts de Jim
Andrews, é um bom exemplo
de cibertexto, em que várias
camadas de texto se revelam à
medida que se move o cursor
do rato sobre o texto. Por sua
vez, The House, de Mary
Flanagan, é outro exemplo de
cibertexto, em que somos
guiados através da narrativa,
com controlo mínimo pelo
utilizador, que vê desenrolar
diante de si um fluxo de textos
para os quais tentará encontrar
sentido.
Também Afternoon de
Michael Joyce, ou 12 Blue do
mesmo

autor,

podem ser

indicados como bons exemplos
de cibertexto. Na obra 12 Blue,
por exemplo, dependendo da
escolha
Figura 8 The Blue Hyacinth (1999)

ou

da

parte

do

diagrama que for selecionada,

Fonte: http://collection.eliterature.org/1/works/andrews__ encaminha o leitor / utilizador
para uma parte diferente do
stir_fry_texts/bluehyacinth3.html (Junho 2013)
texto. Assim, no final, nunca se
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termina de ler a história completa, mas antes vamos lendo partes aleatórias e tentamos
construir a história nós mesmos.
Efetivamente, o mais importante no cibertexto não é terminar a leitura da história
completa mas sim o impacto que esta tem sobre o leitor.
São conhecidos os principais pontos da argumentação desenvolvida por figuras
como George Landow, Jay Bolter ou Richard Lanham: a reconcepção da
textualidade (que passa por aspectos como o abandono da linearidade, o texto
como rede, o texto aberto, a dispersão do texto, a questão da intertextualidade, o
tema dos múltiplos começos e fins e o descentramento do texto), a redefinição do
autor, a redefinição do leitor, o rompimento do cânone e os novos modos de ler e
de escrever (Furtado, 2002).
Graças ao contributo de todos estes autores, o hipertexto foi gradualmente sendo
teorizado, acabando por desencadear o desenvolvimento da Ciberteoria e da ciberliteratura.
Surgiram igualmente comunidades de investigação interessadas na “discussão de alguns
conceitos fundamentais ligados à teoria do hipertexto, como é o caso da “Morte do Autor”, da
“transclusão”, da“multilinearidade”, da ”intertextualidade” e da “co-autoria”.” (Coelho, 2006)
Floridi (1999) alerta, contudo, para o facto de que o “grau de interacção criativa que os
hipertextos oferecem ao leitor continua a ser, na prática, limitado.” Efetivamente, o aumento
do poder do leitor pode ser encarado apenas como “uma representação idílica, que suporia que
o autor de um hipertexto teria, na realidade, renunciado a manipular o contexto de recepção do
leitor”, ou que “a liberdade aparente dada ao leitor mais não faz do que reforçar a posição
soberana do autor, que surge como o senhor de todos os desenvolvimentos possíveis”
(Vandendorpe, 1999).

2.3.2 Novos meios, novas metáforas do mundo

Marshall McLuhan celebrizou a expressão “o meio é a mensagem”.
Postman leva esta expressão mais longe e afirma que a mensagem denota uma afirmação
específica e concreta sobre o mundo, mas as formas e simbologias dos media não fazem essas
afirmações. Funcionam antes como metáforas, que operam através de poderosas implicações
para forçar as suas próprias definições da realidade. Quer experienciemos o mundo através do
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discurso da palavra impressa ou das lentes de uma câmara televisiva, as metáforas dos nossos
media classificam o mundo por nós, dão-lhe sequência e dimensão. 7
Segundo Postman, os nossos media são as nossas metáforas, e as nossas metáforas são as
responsáveis pela criação do conteúdo da nossa cultura, sendo que a forma como as ideias são
expressas molda as próprias ideias.
Como exemplo, Postman aponta que a imagética, com a fotografia na vanguarda, não
funcionou apenas como um suplemento da mensagem, mas tendeu a substitui-la como meio
dominante para construir, perceber e testar a realidade. 8
Progressivamente parece assistir-se ao fascínio pelo mito modernista do novo, assumindose que as novas tecnologias se deverão distanciar dos media antecessores para abrir caminho a
um novo conjunto de princípios estéticos e culturais. E neste contexto que Jay David Bolter e
Richard Grusin (1999) apresentam o conceito de remediação, numa tentativa de explicar os
novos media e a forma como estes moldam a nossa visão do mundo, desafiando estas
suposições.
Bolter e Grusin argumentam que os novos meios de comunicação visual alcançam o seu
significado cultural precisamente por prestar homenagem aos meios anteriores, rivalizando com
estes e remodelando-os. Esta remodelação / renovação é precisamente o que apelidam de
remediação. Bolter e Grusin apontam ainda que mesmo os meios anteriores foram também uma
remediação de outros meios anteriores a si.

2.3.3 Trabalhos relevantes nesta área
Ao longo do ponto 2.3.1 Hipertexto, Cibertexto e o Advento de Narrativas Multilineares,
fomos já fazendo algumas incursões sobre alguns trabalhos relevantes na área.
Nos anos 1970, no seguimento de pesquisas na área da inteligência artificial, o investigador
James Meehan criou o programa Tale-spin que era capaz de construir simples fábulas de
animais. Estes sistemas são claramente máquinas textuais ergódicas, com possibilidades
ilimitadas de variações.

7 A message denotes a specific, concrete statement about the world. But the forms of our media,
including the symbols through which they permit conversation, do not make such statements. They are rather
like metaphors, working by unobtrusive but powerful implication to enforce their special definitions of reality.
Whether we are experiencing the world through the lens of speech or the printed word or the television
camera, our media metaphors classify the world for us, sequence it, frame it, enlarge it, reduce it, color it,
argue a case for what the world is like. (10)
8 The new imagery, with photography at its forefront, did not merely function as a supplement to
language, but bid to replace it as our dominant means for construing, understanding, and testing reality. (74)
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O Projeto Gutenberg pode ser apontado neste contexto pelo seu esforço de criação de um
acervo de obras digitalizadas disponibilizadas na Internet para acesso livre, apesar de não
oferecer mais do que um reflexo do livro impresso em formato digital, sem lhe acrescentar
funcionalidades potenciadas por este meio.

Por sua vez, Composition nº
1,de Marc Saporta, é um exemplo
incontornável

no

campo

da

narrativa multilinear, em formato
impresso (1962) e formato digital
(2011). O formato impresso tem a
particularidade de ter as páginas
soltas, podendo o leitor escolher o
seu próprio caminho na narrativa
através da escolha aleatória das
páginas, enquanto o formato digital
surge

muito

aproveitando

mais
o

tarde,

impulso

da

massificação da utilização dos
tablets.
Figura 9 – Composition N.º 1 Fonte:
https://itunes.apple.com/
us/app/composition-no.1/id44950
7414?mt=8 (Junho 2013)

Afternoon (1987), de Michael Joyce, considerado por muitos como o “avô da hiperficção”
(Coover, 1992), é um dos exemplos mais apontados na área da hiperficção e do cibertexto, pela
subversão que faz da narrativa tradicional com a apresentação ao leitor de um labirinto literário
que incita a sua exploração.
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Figura 10 - Afternoon
Fonte: http://www.wwn
orton.com /college/engli
sh/pm af/ hypertext /aft/

(Junho 2013)

Das edições Voyager, A Hard Day's Night pode também ser apontado como um exemplo
de narrativa multilinear em suporte digital.
Na área educativa e infantil, a colecção Os Miúdos da Porto Editora é dos exemplos
nacionais mais relevantes, baseando as suas narrativas em Locução e read-along, interação com
personagens e cenários e em Jogos educativos.

Figura 11- A melhor prenda de Natal
Fonte: http://viv-omundo encantado
doslivros.blogspot.pt/2011_12_01_a
rchive.html (Junho 2013)
Figura 12 - Caiu o meu dentinho
Fonte:

http://tek.sapo.pt/tek_mobile/windows/

historias_para_criancas_em_plataforma_windows
_1305364.html (Junho 2013)
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No panorama internacional, apresentamos de seguida uma lista de CD-ROM interativos
reunida por Jong e Bus (2003) no artigo How well suited are electronic books to supporting
literacy? publicado no Journal of Early Childhood Literacy. Estes CD-ROM interativos reúnem
recursos desde jogos a dicionários e read-along, bem como algumas suaves variações de
dinâmica visual como simples piscar de olhos:
1. Abracadabra [Abracadabra] (2000). Weesp, The Netherlands: Keec. [CD-ROM]
2. Anastasia [Anastasia] (1997). Beverly Hills, CA: Fox Interactive. [CD-ROM]
3. Alice in Wonderland [Alice in Wonderland] (n.d.). Eke-Nazareth, Belgium: Van
Gool’s. [CD-ROM]
4. Big Party for Tiger [Groot Feest voor Tijger] (1998). Baarn, The Netherlands: Het
Spectrum
5. Electronic Publishing. [CD-ROM]
6. Emperor’s New Clothes, The [De Nieuwe Kleren van de Keizer] (n.d.). Scoops
Software. [CDROM]
7. Tiger and Bear in Traffic [Tijger en Beer in het Verkeer] (1999). Baarn, The
Netherlands: Het Spectrum Electronic Publishing. [CD-ROM]
8. Winnie the Pooh and the Hunney Tree [Winnie de Poeh en de honingboom] (1996).
Paris: Disney Interactive Europe. [CD-ROM]
9. P.B. Bear’s Birthday Party (1994). London: Dorling Kindersley, Multimedia. [CDROM]

Figura 13 Winnie the
Pooh and the Hunney
Tree [Winnie de Poeh en
de honingboom] (1996).
Paris: Disney Interactive
Europe. [CD-ROM]
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Capítulo III

3 Apresentação E Descrição Do Livro
Digital De Narrativa Multilinear
“Capuchinho Vermelho E Os
Perigos Da Internet”

3.1 Design e Percepção Visual

Numa tentativa de definir o conceito de design, Burdek (2005) afirma que "O design é uma
atividade associada a criatividade e fantasia criativa, aos espíritos de invenção e de inovação
técnica.9”
Efetivamente, o processo de design é um processo criativo que, contudo, não acontece
exclusivamente como fruto da inspiração do autor, sendo que cada resultado advém de um

9 Design

is an activity associated with creativity and creative fantasy, the spirits of invention and
technical innovation. The design process is often seen a sort of act of creation. It is certainly a creative
process. However, design does not take place in a vacuum, with a completely free choice of colors, shapes
and materials. Each design object is the result of a development process influenced by various - not only
artistic -conditions and decisions. (Burdek,2005,225)
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processo de desenvolvimento influenciado por várias decisões e condições que condicionam a
escolha de cores, formas e materiais (Burdek, 2005).
O processo de Design, assenta num conjunto de teorias formuladas ao longo do
tempo, que advêm de um conjunto de experiências obtidas por teóricos e escolas
artísticas e que fundaram manifestos relacionados com ideologias e teorias
preceptivas e interdisciplinares. As soluções de Design assentam sobre
conhecimentos relacionados com a psicologia, a antropometria e a ergonomia,
entre outras disciplinas que permitem entender a perceção humana e a relação do
homem com os objetos e com o mundo (Couto, 2011: 64).
Esta reflexão sobre o design é essencial para ajudar a perceber a sua influência sobre a forma
como percebemos e comunicamos o mundo. Só assim se poderá compreender o conjunto de
conceitos que estão por trás da organização de elementos visuais numa dada composição e a
forma como estes se relacionam e influenciam.
Para a concretização dos objetivos propostos nesta dissertação, torna-se especialmente
importante fazer um estudo acerca dos aspetos exigidos a nível de usabilidade, ergonomia e
emotional design para obter uma experiência satisfatória de utilização do livro digital em tablets
e, assim, conseguir usufruir plenamente do potencial destes instrumentos. Neste sentido, faz-se
de seguida um estudo sobre os aspetos de design que influenciam e podem tornar o processo
de comunicação visual e de interação mais eficaz.
O design de comunicação visual permite ter um papel ativo na forma como o leitor
apreende a informação visual, tendo influencia para uma melhor ou pior compreensão dos
conteúdos.
Segundo DiMarco10 (2010), os designers do digital devem procurar usar o espaço para
simular profundidade, através de truques referentes à forma como trabalhamos primeiros
planos, planos intermédios e planos de fundo. Efetivamente, DiMarco (2010) aponta que
quando observamos uma imagem, vemos um plano pictórico que representa a imagem como
se estivéssemos a olhá-la através de uma janela, e com a manipulação dos planos com imagens
de primeiro plano maiores e imagens de fundo, conseguimos chegar à ilusão de profundidade.
Assim, recorrendo ao dimensionamento dos objetos no espaço, o designer é capaz de criar
ilusões de distância.

10 Digital designers must use space to simulate depth. When we look at an image, we see a picture
plane that represents the image as if we were looking at it through a window frame. We establish a
foreground (bottom), middle ground (eye-level horizon line), and background (distance). By making
foreground imagery (below the horizon line) larger and background imagery (above the horizon line)
smaller, the illusion of depth can be established. Using sizing in space, the designer can create an illusion of
distance. (DiMarco,2010,46)
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Estas capacidades de manipulação de relações espaciais são importantes, na medida em
que a relação estabelecida entre os diversos elementos constituintes do produto digital, sejam
eles imagens, textos, ou formas, influencia e induz no utilizador uma determinada interpretação
daquilo que tem diante de si. Segundo Couto (2011) isto acontece dada “a tendência inata do
cérebro humano para a abstracção, para a racionalização e para a constante comparação
experiencial da informação visual.”
Neste contexto, com consciência desta tendência do ser humano na forma como
apreende informação visual,surgem estudos nos finais do Séc. XIX que se debruçam sobre
como se processa a percepção humana.
Os resultados desses estudos resultaram, entre outras, na hoje tão conhecida Teoria da
Gestalt, dada a sua importância para o design de comunicação visual.

3.1.1 Leis da Gestalt

Gestalt, do alemão, significa forma. Esta palavra foi adotada globalmente para representar
o conceito de totalidade / globalidade com o surgimento de leis ou princípios que hoje
constituem uma das bases de decisão em opções na área do design.
A Teoria da Gestalt, identificou certas princípios determinantes na para entender como se
processa a percepção humana das formas, facilitando a compreensão das imagens e ideias e
sendo extremamente útil no momento de antever como determinado conjunto de elementos
(por exemplo, o layout de uma página Web) será entendido e percecionado pelo utilizador.
Essesprincípios baseiam-se em conclusões sobre o comportamento natural do cérebro, quando
age no processo de percepção. Segundo Couto (2011), “De acordo com a Teoria, o cérebro
constitui-se como um sistema dinâmico, no qual se estabelece uma interacção entre os
elementos, em determinado contexto, através de princípios de organização perceptiva”.
Assim, os elementos constitutivos de um layout ou interface são agrupados de acordo com
as características que possuem entre si, como semelhança, proximidade, pregnância,
continuidade, unidade, segregação, unificação, fechamento. Estes princípios são chamados de
Leis da Gestalt.
A teoria de Gestalt aponta quatro princípios que devem ser considerados no âmbito da
percepção de objectos e formas: a tendência à estruturação, a segregação figura-fundo, a
pregnância e a constância perceptiva.
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A tendência à estruturação refere-se à propensão natural do ser humano para organizar ou
estruturar os diferentes elementos que se lhe deparam, sendo que tendemos naturalmente a
agrupar elementos que se encontram próximos uns dos outros ou que são semelhantes.
Por sua vez, a segregação figura-fundo é um conceito baseado no facto de percecionarmos
figuras definidas e salientes que se inscrevem em fundos indefinidos, sendo que não
conseguimos visualizar os objectos sem os separar do seu fundo.
Pregnância das formas ou Boa forma é um conceito que versa sobre a facilidade com que
percepcionamos as figuras. Neste contexto, é sabido que temos mais facilidade para percecionar
as boas formas, ou seja, as simples, regulares, simétricas e equilibradas, e isso é extremamente
útil na hora de definir qualquer layout.
Finalmente, constância perceptiva consiste no reconhecimento de que os objetos
permanecem os mesmos apesar de parecerem mudar em alguns aspectos. Traduz-se, assim, na
estabilidade da percepção dos seres humanos. É o que acontece quando observamos o
afastamento de uma pessoa, por exemplo. Nesta situação a projeção da pessoa na nossa retina
diminui, apesar de a pessoa não ter na realidade diminuído de tamanho. Esta situação ilustra
bem a constância do tamanho. Existem outros tipos de constância, como é o caso da constância
da cor, relacionada com a capacidade de reconhecer que as cores são constantes apesar das
diferentes quantidades de luz que o objeto recebe, e da constância da forma, que consiste na
capacidade de reconhecer que as formas dos objetos são as mesmas, apesar dos diferentes
ângulos sob os quais eles possam ser vistos.
A teoria da Gestalt evidencia igualmente outros os conceitos de supersoma e
transponibilidade, conceitos introduzidos por Cristian Von Ehrenfels em 1890, na Universidade
de Graz. O conceito de Supersoma indica que o todo é maior que a soma das partes, sendo que
"(…) "A+B" não é simplesmente "(A+B)", mas sim um terceiro elemento "C", que possui
características próprias11". Por sua vez, o conceito da transponibilidade aponta que a forma
sobressai sempre, independentemente dos elementos que compõem o objeto em questão.
A teoria da Gestalt contribuiu também para a área do design com a definição de um conjunto
de leis ou princípios como já brevemente referido neste capítulo. Sendo que constituem uma base
teórica relevante para facilitar a concretização do protótipo de livro digital interativo a desenvolver,
fazemos de seguida uma breve reflexão sobre o papel de cada uma destas leis ou princípios na
percepção visual de um layout.

11Revista

Mente e Cérebro, 179, pgs. 88-93. Editora Duetto. São Paulo (Dezembro de 2007)
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1. Lei da Unidade: uma unidade pode ser um único elemento isolado ou parte de um todo.
Isto é, as unidades de uma imagem podem ser percebidas dentro de um todo através
de pontos, linhas, cores, isolados ou combinados entre si. Por sua vez, os elementos de
uma imagem podem ter relações formais com elementos dentro do todo, formando
subunidades.

Figura 14 - Exemplo de lei da unidade
Fonte: http://www.slideshare.net/chelsc/gestaltlaws-and-design-presentation (Junho 2013)

2. Lei da Segregação: a segregação é a capacidade que o cérebro humano tem de separar
os diversos elementos de um todo, dividindo-o em partes. Os humanos têm a
capacidade de isolar determinadas partes da imagem observada dependendo do foco e
atenção dada a essa parte específica.

Figura 15 - Exemplo de lei da
segregação
Fonte: http://www.slideshare.ne
t/chelsc/gestalt-laws-and-designpresentation (Junho 2013)

3. Lei da Unificação: o processo de unificação ocorre quando se verifica alguma harmonia
ou coerência entre duas ou mais formas durante uma observação. As leis de
proximidade e semelhança têm grande importância para que isso seja possível.
75

Apresentação E Descrição Do Livro Digital De Narrativa Multilinear
“Capuchinho Vermelho E Os Perigos Da Internet”

Figura 16 - Exemplo de lei da Unificação
Fonte: http://prismacores.wordpress.com/2012
/11/07/ cores-e-gestalt/ (Junho 2013)

4. Lei do Fechamento: a sensação de fechamento ocorre quando, espontaneamente, uma
determinada forma é segregada do restante no campo visual possibilitando a perceção
de um novo elemento independente. O Fechamento consiste no facto do nosso cérebro
produzir contornos e/ou fechamentos que não existem. Isto acontece porque tendemos
a fazer o fechamento da estrutura imaginando a continuidade da sua estrutura,
seguindo uma ordem espacial lógica.

Figura 17 - Exemplo de lei do fechamento
Fonte: http://psychology.about.com/od/sensat
ionandperception/ss/gestaltlaws_6.htm (Junho
2013)

5. Lei da Continuidade: percebemos continuidade numa imagem quando esta expressa
fluidez visual, sem quebras ou interrupções. Se os elementos de uma composição
conseguem ter uma harmonia do início ao fim, sem interrupções, podemos dizer que
ele possui uma boa continuidade. Esta harmonia pode ser feita através de formas, cores,
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texturas, etc. A tendência de uma imagem coerente é de não possuir instabilidades
estruturais repentinas.

Figura 18 - Exemplo de lei da Continuidade
Fonte: http://prismacores.wordpress.com/2012
/11/07/ cores-e-gestalt/ (Junho 2013)

6. Lei da Proximidade: ao visualizar uma imagem, o cérebro humano tende a agrupar
elementos próximos dentro de um mesmo plano. Com isso, ocorre uma ilusão de
observação de um conjunto de elementos que formam uma forma global. O
agrupamento da forma é normalmente formado pela sua semelhança. Assim, formas
semelhantes tendem a formar uma proximidade visual muito maior do que formas
díspares. Desta forma, o agrupamento de formas pode criar grupos e subgrupos visuais
que farão parte de uma composição visual.

Figura 19 - Exemplo de lei da proximidade
Fonte: http://psychology.about.com/od/sensation
andperception/ss/gestaltlaws_4.htm (2013)
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7. Lei da Semelhança: Perante objetos semelhantes, seja em forma, cor, tamanho, peso
ou direção, a tendência natural do cérebro humano é sempre a de agrupar estes
objetos, unificando-os numa só forma com base na semelhança das partes.

Figura 20 - Exemplo de lei da semelhança
Fonte: http://psychology.about.com/od/
sensationandperception/ss/gestaltlaws_2
.htm (Junho 2013)

8. Lei da Pregnância: Esta lei pressupõe que a organização formal do objeto, no sentido
psicológico, deverá ser sempre a melhor possível do ponto de vista estrutural. Ou seja,
para que se obtenha pregnância, um objeto deve ser equilibrado e harmonioso, de
forma a captar rapidamente a atenção. Assim, pode entender-se Pregnância como a

medida de facilidade de compreensão, leitura e identificação de uma
composição visual. Quanto maior a Pregnância, maior será a rapidez da leitura
da forma pelos nossos olhos e, consequentemente, maior será a eficácia da
comunicação e entre o objeto e o receptor.

Figura 21 - Exemplo de lei da semelhança
Fonte:

http://psychology.about.com/od/

sensationandperception/ss/gestaltlaws_3.h
tm (Junho 2013)

A correta aplicação destas leis tem um papel preponderante na experiência do utilizador
com a interface, e na forma como ele perceciona os elementos separadamente e o conjunto
deles também.
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3.1.2 A Cor
A cor desempenha um papel fundamental na composição visual, contribuindo ativamente
para a interpretação que o recetor faz do produto diante de si e consequentemente para a
eficácia do processo comunicacional emissor – recetor.
O domínio das condicionantes técnicas, psicológicas e culturais da cor é preponderante
para a conceção de uma composição visual eficaz que vai de encontro ao público-alvo visado,
sem abrir caminho a possíveis equívocos que possam comprometer o produto a estes níveis.
Itten (2001) refere mesmo que os efeitos do contraste de cores e a sua ordem devem
formar a base do estudo estético das cores, sendo de particular importância prestar atenção a
possíveis problemas de sensibilidade adjacente a certas cores.12
No âmbito deste estudo, importa fazer uma breve abordagem à temática da cor para
determinar fatores preponderantes para o desenvolvimento de projectos de criação visual,
especialmente no contexto das aplicações multimédia, campo no qual o aspecto cromático é
fortemente afectado pelas características e limitações específicas do meio ecrã.

3.1.2.1

Psicologia da cor

A combinação das cores tem o poder de influenciar psicologicamente os indivíduos, sendo
capaz de originar sensações de excitação, urgência, contentamento, calma, vulgaridade,
melancolia e segurança, entre outras, bem como tem a capacidade de evidenciar determinado
elemento em relação a outro, abrindo assim o caminho à influência de emoções e interpretações
possíveis.
Ao determinar uma estratégia de escolha das cores a utilizar num projecto, devemos ter
em atenção que essas escolhas afectarão a nível global a mensagem que se pretende transmitir.

12

Les effets de contraste des couleurs et leur ordonnance doivent former la base de l’étude
esthétique des couleurs. Pourl’éducation artistique et la science de l’art, pour les architectes et les créateurs
de la mode, les problèmes de sensibilité subjective à certaines couleurs sont d’une importance
particulière. (Itten, 2001)
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Os aspectos culturais também são de extrema importância no que diz respeito ao
significado que pode ser atribuído a determinada cor:
(…) diferentes grupos sociais, regionais e religiosos podem possuir códigos
específicos relativos a cor, mesmo dentro de grupos particulares pode ocorrer uma
sensível variação consoante a faixa etária, aspecto que tende a criar nichos com
valores distintos. Para uma pessoa do campo o verde tende a ser interpretado como
chuva e colheita, já um executivo associaria esta cor ao dinheiro e ao êxito. Se bem
que para os dois o conceito central pode ser a prosperidade, existem ainda noções
associadas que não coincidem, o executivo poderia interpretar o verde como pressa
(tempo = dinheiro), o campesino não atribuiria tal ideia (Teixeira, 2009:29).
A vibração cromática é outro importante factor a ter em conta pelo seu papel na percepção
e interpretação das cores.
A noção dos efeitos produzidos pelo adequado uso e combinação das cores
complementarias pode ser uma mais-valia, contribuindo para melhorar a
visualização da composição visual, criando ênfase em áreas que devam ser
proeminentes. A utilização desta técnica pode ainda criar interessantes ilusões de
movimento e vibração (Teixeira, 2009:29).

3.1.2.2

As cores e os efeitos psicológicos

Os aspectos psicológicos e emocionais da cor, bem como os significados a si ligados
culturalmente, devem ser considerados em concordância com o contexto visual no qual estão
inseridos, sendo o contexto a chave para o significado que determinada cor poderá ter.
Um estudo elaborado por Ferreira, Melo, Carvalho e Leite (2000) demonstra a
associação das cores a diversas situações da vida das pessoas. Com base nessa
propriedade, faz-se uso de cores para indicar condições diversas: perigo, atenção,
qualidade de alimentos, acidez e alcalinidade em experimentos químicos e outras.
Essas associações, segundo o estudo, dependem de diversos aspectos: geográficos,
culturais, idade (Witter & Ramos, 2008).
Com efeito, o psicólogo Bamz (1980) realizou uma pesquisa com pessoas de diferentes
idades e chegou a conclusões relativamente a preferência de cores associada às diferentes
idades, resumidas no quadro seguinte:
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Tabela 1 Correspondência das preferências cromáticas com a faixa etária segundo Bamz
(2008)

Cor

Faixa Etária

Vermelho

1 a 10 anos

Idade da efervescência e da espontaneidade;

Laranja

10 a 20 anos

Idade da excitação, imaginação, aventura;

Amarelo

20 a 30 anos

Idade da força, potência, arrogância;

Verde

30 a 40 anos

Idade da diminuição do “fogo” juvenil;

Azul

40 a 50 anos

Idade do pensamento e da inteligência;

Lilás

50 a 60 anos

Idade do juízo, do misticismo e da lei;

Roxo

60 em diante

Idade do saber, da experiência e da benevolência.

Com tudo isto, algumas atribuições de significado às cores estão já mais ou menos
instituídas culturalmente na nossa sociedade. Assim, com base nas pesquisas de Farina, Perez e
Bastos (2006), bem como de Pedrosa (2002) fazemos de seguida uma breve referência de cariz
generalista relativa a algumas associações comuns a cada cor.

BRANCO
Assossiação material: batismo, casamento, cisne, lírio, primeira comunhão, neve, nuvens.
Assossiação emocional: ordem, simplicidade, limpeza, bem, pensamento, juventude,
otimismo, piedade, paz, pureza, inocência, dignidade, modéstia, despertar, infância, alma,
harmonia, estabilidade, divindade.
Aspetos Culturais: simboliza a vida e o bem para os ocidentais, mas para os orientais
significa o inverso: a morte, o fim, o nada (Farina, Perez & Bastos, 2006).
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PRETO
Assossiação material: sujidade, sombra, enterro, noite, carvão, condolência, morto, fim,
coisas escondidas.
Assossiação emocional: mal, miséria, pessimismo, sordizez, tristeza, frigidez, desgraça, dor,
temor, negação, melancolia, opressão, angústia, renúncia, intriga.
Aspetos Culturais: Pode ser expressivo e angustiante ao mesmo tempo. Às vezes tem
conotação de nobreza, seriedade (Farina, Perez & Bastos, 2006).

CINZA
Assossiação material: pó, chuva, ratos, neblina, máquinas, mar sob tempestade.
Assossiação emocional: tédio, tristeza, decadência, velhice, desânimo, seriedade,
sabedoria, passado, finura, pena, aborrecimento, carência vital.
Aspetos Culturais: Simboliza a posição intermédia entre a luz e a sombra (Farina, Perez &
Bastos, 2006).

VERMELHO
Associação material: rubi, cereja, guerra, lugar, perigo, vida, sol, fogo, chama, sangue,
lábios, mulher, feridas, conquista, masculinidade.
Associação emocional: dinamismo, força, energia, revolta, movimento, barbarismo,
coragem, furor, esplendor, intensidade, paixão, vulgaridade, vigor, gloria, calor, violência, ira,
interdição, emoção, ação, agressividade, alegria comunicativa, extroversão (Farina, Perez &
Bastos, 2006).
Aspetos Culturais:
No oriente, o vermelho evoca o calor, a intensidade, a ação, a paixão, sendo a cor
dos rajás e das tendências expansivas. No Japão, é o símbolo da sinceridade e da
felicidade. De acordo com certas escolas xintoístas, o vermelho designa o Sul, a
harmonia e a prosperidade (Pedrosa, 2002).
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LARANJA
Associação material: outono, laranja, fogo, pôr-do-sol, luz, chama, calor, festa, perigo,
aurora, robustez.
Associação afetiva: força, luminosidade, dureza, euforia, energia, alegria, advertência,
tentação, prazer, senso de humor.
Aspetos Culturais: Simboliza o flamejar do fogo (Farina, Perez & Bastos, 2006).

AMARELO
Associação material: flores grandes, terra argilosa, palha, luz, verão, limão, chinês, calor de
luz solar.
Associação emocional: iluminação, conforto, alerta, gozo, ciúme, orgulho, esperança,
idealismo, egoismo, inveja, ódio, adolescência, esponteneidade, variabilidade, euforia,
originalidade, espectativa (Farina, Perez & Bastos, 2006).
Aspetos Culturais:
É sabido que o amarelo, desde o Antigo Egito, aparecia nos livros dos mortos, nas
decorações de palácios, templos e túmulos, para colorir os corpos femininos, em
oposição ao vermelho, empregado para os masculinos. Mas o amarelo também
estava ligado ao disco solar e à imagem de Osíris, sendo frequentemente
encontrado ao lado do azul nas câmaras funerárias para assegurar a sobrevivência
da alma (…) Para os budistas, o amarelo corresponde ao mesmo tempo ao centroraiz (Mulâdhrachakra) e ao elemento terra (Ratnasambhava), onde a luz é de
natureza solar.Para os chineses, o amarelo ou o preto significam a direção do Norte
ou dos abismos subterrâneos onde se encontram as fontes amarelas que levam ao
reino dos mortos (Pedrosa, 2002).

VERDE
Associação material: umidade, frescura, primavera, bosque, águas claras, folhagem, tapete
de jogos, mar, verão, planície, natureza.
Associação emocional: persistência, obstinação, amor-próprio (Farina, Perez & Bastos,
2006).
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Aspetos Culturais:
Na china, o verde corresponde ao trigrama tch’en, que significa o abalo e a
tempestade – signo do início da ascensão do Yang – ligando-se também ao
elemento Bosque. É a cor da esperança, da força, da longevidade, assim como da
imortalidade, simbolizada por ramos verdes. Na tradição chinesa, o vermelho e o
verde representam a oposição de forças como Yin e o Yang, um macho, impulsivo,
centrífugo e vermelho, o outro fêmea, reflexivo, centrípeto e verde. O equilíbrio de
um e do outro é todo o segredo do equilíbrio do homem e da natureza. Os chineses
acreditavam que o jade (identificado com o verde) possuía virtudes medicinais,
principalmente para a cura de doenças dos rins. Pela antiga filosofia, o verde era a
cor do misterioso sangue do dragão. No Egito, o coração do faraó morto era
substituído por um escaravelho de esmeralda, como símbolo de ressurreição
(Pedrosa, 2002).

AZUL
Associação material: frio, mar, céu, gelo, águas tranqüilas.
Associação emocional: espaço, viagem, verdade, sentido, afeto, intelectualidade, paz,
advertência, precaução, serenidade, infinito, meditação, confiança, amizade, amor, fidelidade,
sentimento profundo (Farina, Perez & Bastos, 2006).
Aspetos Culturais: “Os egípcios consideravam o azul como a cor da verdade. As ideias do
absoluto, da morte e dos deuses eram comummente simbolizadas pelo azul” (Pedrosa, 2002).

ROXO
Associação material: noite, janela, igreja, aurora, sonho, mar profundo.
Associação emocional: fantasia, mistério, profundidade, eletricidade, dignidade, justiça,
egoísmo, grandeza, misticismo, espiritualidade, delicadeza, calma (Farina, Perez & Bastos,
2006).
Aspetos Culturais: “Na simbologia cristã o violáceo denominado roxo é a cor da Paixão e cobre
as igrejas e os locais dos atos litúrgicos da Sexta-Feira Santa” (Pedrosa, 2002).
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CASTANHO
Associação material: terra, águas lamacentas, outono, doença, sensualidade, desconforto.
Associação emocional: pesar, melancolia, resistência, vigor.
Aspetos Culturais:
Ao marrom se associa a cor da pele morena, as cabrochas. Na Antigüidade a cor
morena era feminina, por ser a cor da terra e, portanto, da fecundidade. Desde a
Idade Média, há referências ao marrom como a cor das roupas populares (Heller
2004:259). Era a cor dos tecidos que não haviam sido tingidos (Farina, Perez &
Bastos, 2006).

PÚRPURA
Associação material: vidência, agressão, furto, miséria.
Associação emocional: engano, calma, dignidade, autocontrole, estima, valor.
Aspetos Culturais: “Simboliza a dignidade real, cardinalícia” (Farina, Perez & Bastos, 2006).

VIOLETA
Associação material: enterro, alquimia.
Associação emocional: engano, miséria, calma, dignidade, autocontrole, violência, furto,
agressão (Farina, Perez & Bastos, 2006).
Segundo Witter e Ramos (2008), a cor desempenha um papel especialmente importante
na relação que se estabelece entre os objetos e as crianças, não sendo por acaso que “a maioria
dos produtos voltados para o universo da criança, tais como brinquedos, roupas e acessórios,
são muito coloridos, chamando assim a atenção e aguçando os sentidos dos pequenos.”
Também a educação pode valer-se deste recurso, aproveitando que “o colorido dos livros
dá à criança o prazer do jogo visual, desperta a curiosidade. Segundo Coelho (1997), na literatura
infantil as cores devem ser bem vivas e contrastantes, pois, dessa forma, reforçam a alegria ou
o bom humor sugerido pelo desenho” (Witter & Ramos, 2008).
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3.1.3 Tipografia

A tipografia assume um papel preponderante na estruturação e transmissão de informação
nos mais diversos níveis, seguindo paralelamente e indissociavelmente a atividade humana e
intelectual.
Normalmente, o principal objetivo de uma composição tipográfica é ser especialmente
legível e visualmente envolvente, tendo sempre em conta o contexto em que está inserido e os
seus objetivos. Esta premissa é contornada apenas quando se trata de trabalhos de cariz mais
experimental em que os objetivos formais da composição extrapolam a funcionalidade do texto,
relativizando nestes casos, portanto, questões como legibilidade.
Ao definir uma composição visual, o interesse visual da utilização da tipografia prende-se
com a finalidade de que o layout resultante adquira a aparência ou atmosfera apropriada e ideal
para o conteúdo abordado. Desta forma, este papel importante da tipografia concretiza-se na
sua plenitude através da escolha adequada de fontes tipográficas, da composição (ou layout) de
texto, bem como através da sensibilidade demonstrada para o tom do texto e para a relação
entre texto e os restantes elementos gráficos na página. Efetivamente, a comunicação
tipográfica efetua-se de forma algo subjetiva, já que a forma, composição e coloração dos tipos
exercem um papel fulcral na leitura e interpretação.
Com a crescente quantidade de fontes que foram surgindo, convencionou-se um
agrupamento e organização das famílias tipográficas em categorias distintas com base na sua
forma gráfica.
Esta categorização das fontes constitui um auxílio no momento de seleção de estilos
tipográficos para projetos consoante as suas características e a mensagem que se pretende
transmitir.
A classificação das fontes em “serifadas” e “não-serifadas” é considerada o principal
sistema de diferenciação das fontes. As fontes serifadas auxiliam especialmente a leitura, uma
vez que as serifas dirigem a visão de uma letra à outra, tornando a leitura menos cansativa para
os olhos. Contudo, quando o tamanho da fonte é pequeno em trabalhos impressos, há uma
possibilidade muito provável de as serifas não aparecerem na impressão. Nestas situações, será
preferível a utilização de fontes não-serifadas. Do mesmo modo, as fontes não-serifadas são
também preferíveis para a exibição de textos no monitor uma vez que transmitem maior
sensação de limpeza, clareza e organização neste meio, sensações essas preponderantes para
melhorar a experiência de leitura.
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Segundo Macdonald (2003),

13

os elementos principais para a boa tipografia são a sua

legibilidade e facilidade de leitura, sendo que a legibilidade se prende com a clareza dos
caracteres individuais e é em grande parte influenciada pelo meio em que são reproduzidos.
Com efeito, Macdonald realça que os ecrãs possuem historicamente muito baixa resolução em
relação ao papel e, por esse motivo a legibilidade tende a perder-se neste meio. Contudo, os
mais recentes ecrãs retina ou HDPI permitem agora atingir resoluções acima dos 400dpi, que
apesar de inferiores às conseguidas em papel são substancialmente mais elevadas do que as
resoluções de 72 ou 96 dpi típicas dos ecrãs, o que a par com o papel que o antialiasing pode ter
na resolução formal das formas tipográficas, pode potenciar a obtenção de uma definição mais
elevada bem como uma maior clareza.
Por tudo isto, evidencia-se que escolha de uma determinada fonte para um projecto
específico depende de um conjunto de condicionantes ligados sobretudo ao tipo de suporte
utilizado (impresso, ecrã, etc.) e à mensagem em si.

3.1.4 Grelha Organizativa

Segundo Couto (2011), “A função da grelha organizativa é providenciar uma estrutura que
permita organizar os referidos elementos no espaço, simplificando o processo de decisão e de
criação da composição. A grelha permitirá, neste contexto, obter uma maior consistência
e sentido de proporção relativamente à página ou à área onde estarão dispostos os
elementos.”
Por sua vez, DiMarco14 (2010) enfatiza que o arranjo dos elementos numa composição visual
determina a sua forma e o seu significado, sendo a utilização de várias técnicas, tais como a
unidade ea variedade, o equilíbrio, a escala e proporção, o ênfase, a repetição, o alinhamento,

13

The basic elements of good typography are legibility and readability. Legibility refers to the clarity
of individual characters and is largely a function of the medium in which they are reproduced. Screens have
historically been very low resolution compared to paper and for this reason legibility has also been low.
Readability refers to the ease with which groups of character – words, sentences, paragraphs and pages – can
be read and is a function of character design, letter and words pacing, line length and separation, and
paragraph delineation. (Macdonald, 2003)
14 Arrangement and rearrangement of elements changes the meaning and the gestalt of the design
piece. Using various techniques—such as unity and variety, balance, scale and proportion, emphasis,
repetition, alignment, grouping, overlap, collage, and proximity—contributes to the visual impact of the
composition. Text and image are arranged in relationship to space using a grid. (DiMarco, 2010,48)
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o agrupamento, a sobreposição, a colagem e a proximidade, decisiva para o impacto visual da
composição.
Neste contexto, foi convencionada uma regra de organização dos elementos no espaço
hoje conhecida como a “regra dos terços” ou “regra de ouro”. Esta regra estabelece que a
área sobre a qual deverão ser aplicados os elementos deverá ser dividida numa grelha de 3x3,
com nove rectângulos e 4 pontos de intersecção.
Elam15 refere que a regra dos terços define que os elementos não precisam
necessariamente de se situar diretamente nas quatro interseções dos retângulos, mas
podem ser colocadas aproximadamente a estes locais onde a atenção recairá por
natureza.
A consciência deste efeito da organização no espaço permite ao designer controlar a
própria consistência visual e comunicacional da composição visual.
Deste modo, a principal finalidade desta regra é obter maior consistência visual e maior
controlo sobre os elementos que queremos destacar. Contudo, esse destaque não resulta
apenas da regra de ouro isoladamente, e conta com o auxílio de outros aspetos do design de
comunicação visual, como a hierarquia da informação, por exemplo.

3.1.5 Hierarquia da Informação

Segundo Couto (2011), “a disposição da informação dada a ler numa publicação, deverá
sempre ter em conta uma estrutura que permita ao leitor compreender onde esta inicia, como
se divide e como termina.”
De facto, deverá ser permitido ao leitor identificar no momento da leitura, onde está e
onde pode ir, bem como identificar relações de hierarquia da informação, que podem ser
representadas através de contrastes de tipografia com recurso aos títulos, subtítulos e
conteúdos.
Por sua vez, o recurso ao bold e ao itálico permite enfatizar determinada parte do texto
cuja mensagem se pretenda, do mesmo modo que o tipo de letra, a cor, a linha e o próprio
alinhamento contribuem igualmente para definir a relação de determinado objeto numa
composição visual tendo em vista a hierarquização da informação.

15

The law of thirds dictates that elements do not need to land directly on the four intersections,
but can be placed in close proximity where attention will naturally occur. (Elam 2001, 13).
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3.2 Design de Interacção, Usabilidade e Motivação
Design de interação “significa criar experiências que melhorem e estendam a maneira
como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem” (Sharp,2005,28)
Uma das formas de melhorar a forma como ocorre essa interação fazendo o contraponto
com a HCI (HumanComputerInteraction, é a consideração de aspectos relacionadas com metas e
princípios de usabilidade.

Figura 22 - Demonstração da aplicação da Grelha Organizativa
Fonte: Couto (2011)

3.2.1 Metas de Usabilidade
As metas de usabilidade poderão ser entendidas como uma forma de optimizar as
interacções estabelecidas pelas pessoas com produtos interactivos em diferentes contextos.
A usabilidade pode ser dividida nas seguintes metas:
1.

Ser eficaz no uso (eficácia) – avalia o quanto um sistema é bom em fazer o que se espera
dele.

2.

Ser eficiente no uso (eficiência) – maneira como o sistema auxilia o utilizador na
realização da sua tarefa, simplificando a sua execução.
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3.

Ser seguro no uso (segurança) – em prevenir que o utilizador execute uma ação
indesejável, permitindo que o utilizador analise o conjunto de opções que tem ao seu
dispor para escolher adequadamente a que deseja.

4.

Ser útil (utilidade) – medida em que o sistema dá ao utilizador aquilo de que precisa.

5.

Ser fácil de aprender (learnability) – facilidade com que o utilizador aprende a utilizar o
sistema

6. Ser fácil de memorizar (memorability) - facilidade com que o utilizador se lembra do
modus operandi do sistema, depois de já o ter aprendido.

3.2.2 As 10 Heurísticas de Nielsen

De forma a orientar o designer no processo de desenvolvimento de um projeto, foram
desenvolvidos termos conceptuais que surgem como abstrações generalizáveis referidas como
princípios de design.
Jacob Nielsen foi um dos principais protagonistas na definição destes princípios, através da
sua conhecida lista de princípios de usabilidade denominada “Ten UsabilityHeuristics”, que
apesar de ter sido publicada em 1994, mantém-se até aos dias de hoje como uma das principais
referências em termos de princípios de usabilidade.
Segundo Nielsen (1994), as dez heurísticas de usabilidade são as seguintes:
1. Visibilidade do estado do sistema
O sistema deverá manter o utilizador informado acerca do que está a acontecer, através
de feedback apropriado em tempo útil.
2. Convergência entre o sistema e o mundo real
O sistema deve utilizar uma linguagem compreensível pelo utilizador, com o recurso a
palavras e conceitos familiars ao utilizador. Utilizar metáforas e convenções do mundo real, bem
como garantir que a informação surja numa ordem natural e lógica.
3. Liberdade e controlo do utilizador
Frequentemente, o utilizador seleciona funções do sistema por engano, e por isso é
necessário possibilitar “saídas de emergência” dessas situações sem ter que passar por um
diálogo extenso. Deverá suportar as opções “anular” e “refazer”
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4. Consistência e Standards
Os sistemas deverão ser consistentes com as convenções da plataforma para a qual estão
a ser desenhados, de forma a facilitar ao utilizador a aprendizagem do funcionamento do
sistema.
5. Prevenção de Erros
Melhor do que mensagens elucidadtivas de erro é implementar um design cuidado e
pensado de forma a prevenir os erros.
6. Reconhecimento em vez de memória
Deve-se tentar minimizar a necessidade do utilizador recorrer à memória. Em vez disso, é
valorizado o recurso a objectos, ações e opções cujo efeito seja evidente para o utilizador.
7. Flexibilidade e Eficiência
A utilização de aceleradores pode ajudar o utilizador mais avançado a tornar a interação
mais rápida. Com efeito o sistema deverá ser capaz de permitir a personalização de ações
frequentes. Assim, o sistema deverá estar preparado para ser usado tanto por utilizadores
experientes como por novatos, de forma a melhorar a flexibilidade e a eficiência da utilização.
8. Estética e design minimalista
As caixas de diálogo não devem conter informação não relevante e necessária apenas
raramente. Apresentar apenas o essencial para reduzir a dispersão do utilizador por informação
não relevante.
9. Ajudar o utilizador a reconhecer, diagnosticar e recuperar dos erros
As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem compreensível pelo utilizador,
sem código, e devem indicar de forma precisa o erro ocorrido, bem como sugerir soluções para
contornar a situação.
10. Ajuda e documentação
Apesar de ser desejável que o sistema funcione sem ser necessário recorrer à ajuda da
documentação, pode ser necessário disponibilizar estes elementos, que devem ser fáceis de
obter, pesquisar, e devem ser centrados no utilizador.
Relacionado com a heurística Convergência entre o sistema e o mundo real está o conceito
de Affordance, que consiste num atributo de um objeto que permite ao utilizador identificar a
sua função intuitivamente. Por exemplo, quando olhamos para a maçaneta de uma porta,
sabemos exatamente como utilizá-la.
A consideração destes aspetos é importante no momento da elaboração de uma interface
interativa para enriquecer ao máximo a qualidade da interação.

91

Apresentação E Descrição Do Livro Digital De Narrativa Multilinear
“Capuchinho Vermelho E Os Perigos Da Internet”

3.2.3 Navegação Gestual

Sendo o âmbito deste projeto a criação de um catálogo digital para Tablets, é importante
conhecer as linguagens gestuais necessárias e disponíveis atualmente para a manipulação e
navegação dos conteúdos nestes dispositivos táteis.
A Figura 23 resume algumas das possibilidades mais básicas de interação em Tablets.

Figura 23 - Possibilidades de interação em Tablet.
Fonte: Touch Gesture Reference Guide, Craig Villamor, Dan Willis e Luke Wroblewski
(2010)
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3.2.4 Teoria do Fluxo e Taxonomia de Malone e Lepper
Para melhor compreender as condicionantes ligadas à motivação e ao envolvimento,
fazemos um breve levantamento teórico relativamente ao tema da motivação aplicado na
elaboração de materiais multimédia para a aprendizagem. Efetivamente, é de extrema
importância para esta investigação compreender os meandros da motivação.
O conceito de motivação prende-se com a existência de “uma espécie de força interna que
regula e sustenta todas as importantes ações humanas e animais dirigidas para a concretização
de um fim ou objetivo.”16
Assim, motivação pode ser entendida como o elemento que impulsiona alguém ou algo em
direção a um objetivo com a finalidade de satisfazer uma necessidade, seja ela intrínseca
(sempre que um indivíduo executa e continua uma ação sem qualquer estímulo externo durante
o tempo que for preciso para que a sua necessidade seja satisfeita) ou extrínseca (quando a
motivação finda assim que a necessidade externa é satisfeita e o benefício ou objetivo é
atingido). Conforme Bergamini (citado por Alves e Battaiola, 2011), é importante ter consciência
de que o ser humano não age apenas por estímulos impostos pelo meio ambiente em que
habita, sendo que “juntamente com os estímulos externos, atuam interesses intrínsecos que
mantêm os indivíduos em uma atividade com base em uma realização pessoal.”
A capacidade de motivação para a aprendizagem assume especial relevância com o
advento da Sociedade da Informação e dos alunos “nativos digitais” (Prensky, 2001), hiperativos,
multitasking e ativamente sedentos de informação constante, tendo em conta as persistentes
distrações do meio em que habitam, que competem com a aprendizagem e com a escola e
parecem ganhar-lhe terreno em termos de capacidade de motivação intrínseca.
Assim, “a importância do contexto e do uso de novos recursos surge como fator que pode
contribuir para tornar o aluno mais ativo e participante do processo de aprendizagem.” (Alves e
Battaiola, 2011) Neste contexto, a utilização bem estruturada de recursos multimédia no âmbito
da aprendizagem formal e informal, pode ser um trunfo para aumentar o envolvimento e
motivação dos alunos para os conteúdos.
Contudo, é igualmente necessário perceber em que assenta a motivação para melhor
conceber produtos e recursos que sejam efetivamente capazes de motivar envolver. Neste
sentido, destacámos o trabalho de Csíkszentmihályi (1990) com a Teoria do Fluxo, que propõe
uma série de pressupostos para a criação de situações motivadoras, em que as ações são
realizadas com base na conjugação de motivos intrínsecos e extrínsecos. De facto, o autor
considera que sempre que um individuo consegue investir as suas habilidades em oportunidades
de ação ocorre um estado de concentração e envolvimento máximo que é capaz de
16

motivação. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. 2013-06-14].
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proporcionar maior aproveitamento e satisfação do indivíduo, bem como qualidade das ações
executadas. Esse estado corresponde ao estado de fluxo, em que o indivíduo se sente como
parte integrante da atividade e a sua consciência se foca totalmente na atividade em si.
O estado de fluxo normalmente pressupõe as seguintes características:

1. Atividades desafiadoras, porém, superáveis;
2. União pessoa/atividade;
3. Objetivos claros e feedback imediato;
4. Concentração e envolvimento;
5. Despreocupação com o controlo ou com o erro;
6. Distorção da consciência do real e da perceção de tempo.
Efetivamente, e para que este estado de fluxo se concretize, é necessário existir uma
relação ponderada entre as capacidades ou habilidades do indivíduo e os desafios propostos, de
forma a que o desafio não seja simples demais face às capacidades do indivíduo para não gerar
aborrecimento, nem difícil demais para não gerar ansiedade.

Figura 24 - Relação entre desafios e habilidades para o processo do
fluxo segundo Csíkszentmihályi (1975)
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/ Flow_(psychology) (Junho 2013)
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A Taxonomia de Malone (1980) e Malone e Lepper (1987) é outro estudo de interesse
relevante no âmbito da motivação.
Estes autores formulam um conjunto de heurísticas que permitem avaliar o divertimento
proporcionado por uma interface, concebido para avaliar a utilização de fatores motivacionais
aplicados ao design de jogos.

Estas heurísticas organizam-se nas seguintes categorias:


Desafio: Prende-se com a necessidade de definição de objetivos claros, de criação
de incertezas e novidades, bem como de feedback imediato. O desafio implica
assim o alcance de auto-realização e auto-estima pela possibilidade do
cumprimento da tarefa;



Fantasia: “O conceito de fantasia, para Malone e Lepper, está presente em
situações que evocam imaginação de situações fisicamente ausentes. Elementos
de imersão como cenários atraentes, personagens e mundos oníricos. A fantasia
envolve aplicação de apelos emocionais, afetivos o uso de fatores cognitivos,
metáforas e analogias a fim de despertar o interesse nas situações apresentadas;
e a empatia a fim de gerar identificação e reconhecimento;” (Alves e Battaiola,
2011)



Curiosidade: relativamente à narrativa e às imagens. “A curiosidade pode ser
sensorial: ligada ao apelo visual e estético do ambiente físico do objeto; e cognitiva:
ligada ao processamento cognitivo e a capacidade de manter o indivíduo motivado
na ação;” (Alves e Battaiola, 2011)



Controlo: “domínio e possibilidade de interferência na ação que se está realizando.
Os elementos de controlo são: contingência: são as possibilidades e incertezas do
objeto ou do jogo; escolhas: possibilidade de opção e autonomia sobre o objeto; e
poder: manipulação e controle diante das experiências de aprendizagem.” (Alves e
Battaiola, 2011)

De seguida apresentamos uma tabela proposta por Alves e Battaiola, com vista a evidenciar
compatibilidades entre os estudos de Csíkszentmihályi e Malone e Lepper.
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Tabela 2 - Compatibilidades entre Taxonomia de Malone e Lepper (1980/87) e Teoria do
Fluxo (Csíkszentmihályi, 1990). Fonte: Alves e Battaiola (2011)

Taxonomia de Malone e Lepper
Desafio

Teoria do Fluxo

Objetivos

Geração de atividades desafiadoras que requerem

Resultados

habilidades, mas que essas habilidades não sejam
um empecilho para a realização da tarefa;

inesperados
Retorno

do

desempenho

Objetivos claros e feedback imediato;

Auto-estima
Fantasia

Curiosidade

Emoção

Concentração na tarefa realizada;

Cognição

Perda da consciência real;

Empatia

A transformação da perceção de tempo;

Sensorial

Curiosidade Sensorial

Cognitiva

Atenção absorvida pela atividade, incorporação da
ação, união da pessoa e da atividade;

Controlo

Contingência
Escolha

Controlo;

Poder

Segundo Alves e Battaiola (2011), a partir da junção entre as diretrizes da Teoria do Fluxo
de Csíkszentmihályi (1990) e a Taxonomia de Malone e Lepper (1980/87), consegue-se reunir
um conjunto de requisitos a ter em conta na produção de conteúdos educativos multimédia
tendo em vista a motivação do aluno para interagir com os mesmos. Os autores resumem esses
requisitos conforme a listagem seguinte:

1. Inserção de desafios: a construção de conteúdos com base em desafios pode
proporcionar maior envolvimento com a atividade. Contudo, é necessário estudar
previamente as capacidades do utilizador, para que os desafios sejam superáveis
pelo utilizador, caso contrário poderá originar um efeito contrário ao pretendido,
com o utilizador a perder o interesse e a cair em desânimo em relação ao objeto/
conteúdo em questão. Estes desafios podem ser inseridos a partir de “conteúdos
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instigantes e objetivos, onde o aluno possa ser guiado, como nos jogos, por etapas
e fases a serem cumpridas”; (Alves e Battaiola, 2011)

2. Objetivos claros: As intenções da tarefa ou da utilização do objeto devem ser claras
para o utilizador, que saberá, a partir de um sistema de regras e de sinalização que
localizem o utilizador na atividade, exatamente aqilo que se espera dele. Segundo
Alves e Battaiola (2011), “a motivação ocorre para atender uma necessidade, ou
seja, atingir uma meta, se esta não se apresentar de modo claro, dificilmente se
mantêm o interesse na realização da atividade.”

3. Feedback das ações: permite que o utilizador saiba se está a conseguir fazer o que
é esperado, proporcionando-lhe maior segurança e orientação nas tarefas;

4. Apelo emocional: O recurso a narrativas, personagens e à personalização da
informação podem contribuir para aumentar o interesse e o envolvimento do
utilizador na tarefa proposta, bem como para ajudar assim a consolidar os
conhecimentos apresentados através desta ligação de proximidade que se cria. Um
dos elementos priveligiados para este apelo emocional é o recurso a conteúdo
animado, que deverá, novamente, ir de encontro ao perfil previamente estudado
do utilizador.

5. Processamento cognitivo: Segundo Alves e Battaiola (2011), “metáforas,
analogias, figuras de linguagem, resultados inesperados e exemplos elucidativos
podem auxiliar no processamento da informação, instigando o usuário e
facilitando o entendimento com o resgate de processos já conhecidos.”

6. Curiosidade sensorial: A parte estética dos conteúdos pode ser uma ferramenta
de grande importância para atrair o utilizador, envolvê-lo e motivá-lo para a
realização da atividade proposta;
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7. Controlo sobre a atividade: Alves e Battaiola defendem que possibilitar ao aluno
o controlo sobre processos e visualizações melhoram a interação com a interface
e ampliam a motivação para a aprendizagem, possibilitando também o respeito
pelo ritmo individual de cada utilizador.
8. Imersão: Envolvimento, interesse e atenção focados num objeto / tarefa seriam
estados resultantes da interação dos requisitos listados anteriormente, criando as
condições necessárias para satisfazer as diretrizes de concentração total na
atividade, perda de consciência e transformação da sensação de tempo propostas
pela teoria do Fluxo de Csíkszentmihályi.

Estes estudos são de extrema importância para a área do ensino, dando pistas úteis para a
conceção de estratégias pedagógicas motivadoras para o público-alvo em questão, e servirão de
base teórica para a avaliação da motivação e envolvimento proporcionado pelo protótipo
desenvolvido no âmbito desta dissertação.

3.3 Protótipo “Capuchinho Vermelho e os Perigos da Internet”
Nesta secção apresentamos o processo de desenvolvimento do protótipo de livro digital
educativo de narrativa multilinear Capuchinho Vermelho e os Perigos da Internet.
Este protótipo consiste na implementação para leitura em tablet de uma narrativa
multilinear baseada no conto tradicional Capuchinho Vermelho, com uma mensagem educativa
adaptada aos dias de hoje, visando alertar as crianças do primeiro ciclo do ensino básico para os
perigos da partilha de informação pessoal na Internet.
Com plena consciência da sociedade saturada de informação em que vivemos, com troca
de informação constante nem sempre cuidada nas redes sociais, evidencia-se a importância de
alertar e educar as crianças desde cedo para os cuidados que é necessário ter com a partilha de
informação pessoal na Internet.
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Escolhemos o conto tradicional Capuchinho Vermelho por ser à partida familiar ao público-alvo, o que pensámos que poderia surtir um efeito facilitador da experiência em si. Por outro
lado, sendo esta uma história facilmente transponível para contextos atuais, considerámos que
tal seria um fator positivo para a transmissão da mensagem educativa pretendida, com potencial
para fazer com que o público-alvo facilmente se revisse em situações da história, transpondo
desta forma, ainda que sem consciência disso, as lições veiculadas para o seu quotidiano.
O texto concebido para os quadros da narrativa multilinear (adaptação do conto tradicional
Capuchinho Vermelho) está disponível na secção de anexos desta dissertação.

3.3.1 Tecnologia e ferramentas utilizadas

Na seleção da tecnologia a utilizar no desenvolvimento do protótipo de livro digital
educativo “Capuchinho Vermelho e os Perigos da Internet” tivemos em conta vários fatores.
Primeiramente, para que fosse possível que o livro digital educativo que projetamos tivesse
capacidade técnica de chegar ao maior número de potenciais leitores possível, seria necessário
garantir a cobertura de grande parte das plataformas existentes, uma vez que o mercado dos
tablets disponibiliza aos utilizadores um vasto número de dispositivos e sistemas operativos.
Nesta tentativa, optámos por tecnologias que tivessem a possibilidade de serem utilizadas
transversalmente nas diferentes plataformas disponíveis, sejam elas iOS, Android ou Windows.
Para além da diversidade de plataformas, deparámo-nos também com uma multiplicidade
de equipamentos disponíveis com características bastante dispares entre si, desde o tamanho
de ecrã ao poder de processamento, e à existência ou não de botões físicos de controlo, entre
outros aspetos. Este facto complexificou a tarefa de encontrar um conjunto de tecnologias que
conseguissem tirar partido dos recursos dos dispositivos e ao mesmo tempo adaptar-se a
características tão heterogéneas.
Neste contexto, realizámos então um breve estudo sobre as tecnologias e ferramentas
disponíveis para fazer face a este desafio. Com base nessa pesquisa, ferramentas que à partida
seriam bastante interessantes para o desenvolvimento deste tipo de projetos, como é o caso da
Adobe Publishing Suite, da WoodWing's Enterprise Publishing System e da MagPlus, por
exemplo, foram abandonadas no âmbito específico desta prototipagem por questões práticas,
como sejam a necessidade de pagamento de taxas ou incompatibilidades com o dispositivo
físico Android que tínhamos disponível para testes.
Ao mesmo tempo, em paralelo considerámos tecnologias como o HTML5, que tem vindo a
difundir-se muito rapidamente e de um modo global por toda a Internet, permitindo a inclusão
de elementos gráficos, animações mais apelativas e leves, bem como pequenas base de dados
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e aplicações que conseguem funcionar mesmo sem ligação à rede, em modo offline, em
particular nas plataformas móveis, que na sua maioria têm feito grandes esforços para suportar
esta tecnologia.
Esta tecnologia foi então a eleita para o desenvolvimento do protótipo, já que permite
desenvolver o nosso protótipo de uma forma standard e multiplataforma.
Assim, no desenvolvimento do protótipo foram utilizadas as seguintes tecnologias: HTML5,
CSS3 e JavaScript, sendo que, para nos auxiliar na ligação do HTML5, CSS3 e JavaScript a todas
as plataformas e dispositivos utilizámos a framework PhoneGap. Efetivamente, esta framework
permite-nos ultrapassar as heterogeneidades das diferentes plataformas dando-nos um
conjunto de funcionalidades standard para interagir com os dispositivos independentemente da
plataforma ou das características físicas do dispositivo.
Em termos de ferramentas para a implementação do protótipo, utilizamos a ferramenta
17

IDE Eclipse com o ADT plugin da Google, que permite ter todo o ambiente de desenvolvimento
necessário para a plataforma Android. Por sua vez, para o desenvolvimento dos elementos
visuais utilizámos as ferramentas Adobe Photoshop e Adobe Illustrator para a criação das
composições visuais dos diversos quadros, bem como a ferramenta online Toondoo

18

para a

criação dos personagens.

Figura 25 - Site www.toondo.com.
Fonte: www.toondoo.com
17

Integrated Development Environment
www.toondoo.com é uma ferramenta online que permite a “montagem” e customização de
personagens e de tiras de banda desenhada. Esta ferramenta foi aproveitada no âmbito deste projeto como
auxiliar na criação dos personagens numa tentativa de rentabilizar o tempo necessário para essa tarefa para
outras mais relevantes no âmbito desta dissertação.
18
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Deste modo, planeamos o desenvolvimento do protótipo de forma a garantir que o
trabalho de suporte para outras plataformas móveis fica facilitado, uma vez que tendo a
estrutura HTML5 do livro digital pronta, basta apenas montar o ambiente de desenvolvimento
da nova plataforma pretendida e copiar a estrutura HTML5 para esse novo ambiente.
Apesar do projeto ter sido projetado de forma a permitir a implementação rápida do
protótipo em qualquer plataforma, apenas foi desenvolvida a aplicação para a plataforma
Android por questões de conveniência de disponibilidade de dispositivos físicos para testes. Do
mesmo modo, e por questões práticas de limitação de tempo, o layout do protótipo foi
otimizado apenas para o dispositivo de testes.
Neste contexto, importa ainda referir que todas as ferramentas e tecnologias utilizadas no
desenvolvimento do protótipo (com a exceção do Adobe Photoshop e Adobe Illustrator) são de
uso e distribuição gratuita.

3.3.2 Layout e Estética

No processo de criação da composição visual, foram observados os aspectos relacionados
com a organização e distribuição da informação previamente revistos neste capítulo. Assim,
para ir de encontro a uma linguagem visual familiar e facilmente assimilável pelo público-alvo
em questão, tivemos necessidade de tomar um conjunto de decisões no âmbito do design.

3.3.2.1

Utilização da grelha organizativa

Primeiramente, e tentando manter uma coerência entre a linguagem visual do livro digital
produzido e dos livros infantis impressos com que as crianças do primeiro ciclo do ensino básico
estão familiarizados, optamos por uma grelha organizativa composta por fundos com padrões
coloridos, manchas de texto breves e delimitadas por espaços vazios para ajudar a leitura, e
simples animações ilustrativas, resultando num conjunto capaz de remeter o leitor para o
mundo da fantasia com a criação de um ambiente propício à imaginação.
As dimensões da grelha organizativa foram definidas indo de encontro à resolução do ecrã
do dispositivo Android disponível para testes: 1080X800.
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A criação da grelha procurou satisfazer critérios relacionados com a legibilidade e a
centralização da atenção na informação, bem como critérios de leveza e atratividade.

Figura 26 – Grelha organizativa aplicada na capa.

Figura 27 – Grelha organizativa aplicada na página 10 do livro digital.
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Figura 28 – Grelha organizativa.
Por sua vez, tentamos igualmente inserir pequenas variações na grelha de forma a quebrar
a monotonia visual que se poderia gerar ao utilizar a mesma grelha ao longo de toda a narrativa.

Figura 29 - Grelha organizativa aplicada à página 1.
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Figura 30 - Grelha organizativa aplicada à página 5.

Importa referir que a grelha definida não teve como objetivo ser um elemento rígido no
alinhamento dos objetos, mas antes uma referência que permitisse a coerência da composição
visual dos diversos quadros da narrativa.

3.3.2.2

Ilustrações e a Utilização da cor

A ilustração pode facilitar a compreensão e a memorização do conteúdo do texto
(Romano, 2006), sendo assim um elemento facilitador da aprendizagem. Vale
lembrar que a cor pode ser um elemento a acrescentar na referida facilitação
(Witter & Ramos, 2008).
Relativamente à utilização da cor, foram utilizadas maioritariamente cores vivas e
contrastantes para melhor ir de encontro às preferências da faixa etária visada (Farina, Bastos
& Perez, 2006), mas acima de tudo por ajudarem também a impregnar as cenas da dimensão
emocional pretendida.

104

Apresentação E Descrição Do Livro Digital De Narrativa Multilinear
“Capuchinho Vermelho E Os Perigos Da Internet”

Figura 31 – Página final do livro, predominada por cores vivas
Assim, fundos vermelhos foram utilizados nas composições visuais em que se pretendia
realçar o perigo, como demonstra a imagem seguinte.

Figura 32 – Página 5 do livro, com a cor vermelho a ilustrar a situação de perigo que se
avisinha na narrativa.
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Por outro lado, os fundos azul-bebé foram selecionados para a composição de quadros em
que na narrativa ainda havia um estado emocional de calma e relaxamentos dos personagens.

Figura 33 - Página 2 do livro, com o fundo de cor azul a impregnar a cena de
sensações de calma.

Figura 34 – Página 4 do livro.
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Por sua vez, o verde foi selecionado como fundo para a composição de quadros
relacionados com a passagem da Capuchinho Vermelho pela floresta.

3.3.2.3

Utilização da tipografia

Tendo em conta o público-alvo para este protótipo, e numa tentativa de mais uma vez
obter uma linguagem visual consistente, optamos por uma fonte não serifada, privilegiando a
legibilidade em ecrã e facilitando desta forma a leitura. A fonte utilizada no protótipo foi a fonte
Short Stack. Procuramos facilitar igualmente a leitura com um espaçamento entre caracteres e
de linha confortável para a leitura.
De seguida apresentamos de forma breve o percurso percorrido até à escolha final da fonte
a utilizar no protótipo.

Figura 35 - Testes de fontes.
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Inicialmente fizemos um estudo da utilização de vários tipos de fontes, passando pelas
fontes decorativas, que acabamos por abandonar por não facilitar a leitura em particular tendo
em conta a tenra experiência de leitura do público visado.
Chegámos então à escolha final apresentada na Figura 37, em que procurámos priveligiar
a legibilidade e comodidade da leitura através de uma mancha gráfica composta por
espaçamentos de caracteres e de linha confortáveis, bem como por uma fonte em que as letras
são facilmente reconhecíveis pelo utilizador.

Figura 36 - Escolha final de fonte e mancha gráfica a adotar tendo em vista facilitar a leitura e
torná-la mais cómoda para o público-alvo visado.

3.3.2.4

Utilização da hierarquia da informação

Neste protótipo, a hierarquia da informação materializa-se na identificação no momento
da leitura, da localização do leitor face à globalidade da narrativa, bem como na ênfase dada a
elementos chave do texto através do sublinhado e contornos como exemplificado nas imagens
seguintes.
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Figura 37 – Pagina 9, com realce da moral da história.

Figura 38 – Página final do livro, com enfase na proposta de releitura materializada no botão
“Experimenta!”

109

Apresentação E Descrição Do Livro Digital De Narrativa Multilinear
“Capuchinho Vermelho E Os Perigos Da Internet”

3.3.3 Funcionalidades e Navegação

Em termos de navegação, este protótipo foi concebido para permitir a leitura da narrativa
multilinear de forma o mais cómoda possível para o leitor, para evitar sensações de frustração
/ responsabilização excessiva do leitor relativamente ao resultado da narrativa, sendo que desta
forma a interatividade fica de certo modo limitada à ação de avançar na narrativa. Contudo,
tomamos esta decisão tendo em conta que o objetivo central desta dissertação prende-se
sobretudo com a necessidade de avaliar os efeitos da multilinearidade da narrativa no leitor do
primeiro ciclo do ensino básico e não os efeitos da interatividade do livro digital.
Assim, decidimos implementar uma navegação aleatória, com a anulação completa da
agência do utilizador na decisão do quadro narrativo seguinte. Desta forma, o protótipo escolhe
aleatoriamente o quadro narrativo seguinte de entre os caminhos ainda não percorridos, sendo
que o protótipo armazena informação das últimas sequências percorridas de forma a evitar a
sua repetição. Do mesmo modo, o protótipo não permite o retorno à página anterior dada a
aleatoriedade da escolha dos quadros narrativos e a confusão que daí poderia advir para o leitor.
Com efeito, pensámos que poderia ser igualmente interessante observar que efeitos em termos
emocionais poderiam advir dessa opção para o leitor e avaliar se no futuro deveríamos alterar
esta premissa ou não conforme os resultados observados.
Para nos guiarmos na implementação da estrutura base da aleatoriedade dos quadros
narrativos do protótipo, criamos um diagrama de caminhos possíveis ilustrado na Figura 40.
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Figura 39 – Diagrama de
caminhos da narrativa
multilinear Capuchinho
Vermelho e os perigos da
Internet
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O protótipo de livro digital de narrativa multilinear foi munido de ilustrações animadas com
pequenas diferenças para realçar a variação de quadros narrativos diferentes dentro do mesmo
nível ou etapa da narrativa. Por sua vez, a variação dos quadros foi executada também através
de variações cromáticas ou de textura do fundo, bem como através de variações do próprio
texto.
Em termos de interface, incluímos um botão no canto superior direito pra avançar na
narrativa, espaço semioticamente privilegiado para localizar um elemento de interação com
esta finalidade.
Incluímos igualmente um quadro final que disponibiliza feedback positivo ao leitor,
convidando-o a explorar novas versões da história. Este feedback teve igualmente como
objetivo o apelo emocional do leitor e representar de alguma forma um reconhecimento do
desempenho do leitor por ter completado a leitura.
Inicialmente considerámos a inclusão de bandas sonoras que contribuiriam igualmente
para as variações dos quadros da narrativa multilinear entre si, bem como a inclusão de narração
do texto com sinalização do texto a ser lido no momento, que poderia contribuir para o
desenvolvimento da aprendizagem da leitura e pronúncia de determinadas palavras. Contudo,
e por questões de limitações de tempo, não foi possível implementar estas funcionalidades
neste protótipo, remetendo-se por isso para desenvolvimentos futuros, entre outros
oportunamente apresentados nesta dissertação.
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Capítulo IV

4 Metodologia
4.1 Caracterização do estudo
Esta dissertação enquadra-se, quanto ao seu propósito, na categoria de Investigação e
Desenvolvimento (I&D). Segundo Van Der Maren (1996), este tipo de investigação pode assumir
a forma de desenvolvimento de conceito, desenvolvimento de objeto e desenvolvimento ou
aperfeiçoamento de habilidades pessoais enquanto utensílios profissionais. Assim, tendo em
conta que se pretende investigar o envolvimento e motivação para o contacto com a leitura em
alunos do primeiro ciclo do ensino básico, nativos digitais (Prensky, 2001), através do
desenvolvimento e experimentação de um livro digital educativo de narrativa multilinear, o
presente estudo enquadra-se na forma de desenvolvimento de objeto, com o propósito de
averiguar o impacto que o produto desenvolvido poderá ter no âmbito dos aspetos visados na
investigação.
Ainda segundo Van Der Maren (1996), o desenvolvimento de objeto tem como principal
objetivo a solução de problemas que se identificam a partir da prática quotidiana, e é eficaz
porque propõe soluções para esses problemas, com base em teorias e revisão bibliográfica que
ajude na procura dessas soluções. De facto, segundo este autor, “este procedimento interessa
ao campo da didática e este é o domínio, conjuntamente com a tecnologia educativa, onde se
encontra este tipo de investigação” (179).
Uma I&D de objeto inicia-se geralmente pela análise do objeto que se espera capaz de
responder à necessidade identificada em estudo, seguindo-se a sua conceptualização para
posteriormente elaborar um modelo, preparar estratégias de concretização, avaliar as
possibilidades de execução, proceder à elaboração do protótipo e implementá-lo (Van Der
Maren, 1996).

Metodologia

O que se pretende para esta investigação é também bem sumariado por De Ketele e
Roegiers (1999), que indicam que “investigação de desenvolvimento ou investigação
tecnológica” visa essencialmente a ação, sendo a eficácia o valor prioritário a que se refere.
Neste cenário, o investigador tem como tarefa a construção de ferramentas, com base numa
revisão bibliográfica bem consistente, para conseguir chegar a possíveis indicadores, ainda que
válidos apenas em determinados contextos.
Assim, Brown (1992) citado por Coutinho e Chaves (2001) aponta alguns aspetos como
sendo os mais relevantes das várias modalidades de metodologia de desenvolvimento:
 Abordagem de problemas complexos em ambientes tecnológicos de
aprendizagem;
 Integração de todo o tipo de conhecimentos teóricos (comprovados e
hipotéticos) e tecnológicos no sentido de se encontrarem soluções viáveis
para a complexidade dos problemas em análise;
 Conceção de uma solução "protótipo" para o problema em causa que deve
ser fundamentada desde um ponto de vista teórico e prático (ouvidos os
profissionais no terreno) e articulada aos objectivos de aprendizagem;
 Condução de uma investigação rigorosa e reflexiva no sentido de conceber,
implementar, testar e refinar no terreno, num processo iterativo, a solução
protótipo concebida (evolutionary prototyping);
 Colaboração permanente entre investigadores, profissionais do terreno
(professores) e tecnólogos (Coutinho e Chaves, 2001).
Estes aspetos apontados por Brown materializam-se desta forma no processo de
metodologia do desenvolvimento ilustrado na figura 41.

Figura 40 - Processo de metodologia do desenvolvimento (adaptado de Coutinho e Chaves (2001))
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Para testar o impacto do protótipo desenvolvido junto de uma amostra do público-alvo,
optámos pela realização de um estudo de cariz indutivo com recurso ao método qualitativo para
o tratamento dos dados recolhidos, uma vez que se pretende sobretudo obter pistas ou
indicadores sobre fenómenos particulares de interesse relevante para o estudo. Considerámos
assim pertinente seguir uma metodologia de investigação qualitativa ou interpretativa, pois
entendemos que seria a mais adequada para perceber os processos, os produtos, os fenómenos
inerentes à problemática desta investigação a partir das representações e das perceções
individuais dos sujeitos.
Assim, pretendemos acima de tudo obter informação qualitativa, capaz de ser recolhida
no ambiente natural para criar as condições necessárias à auscultação dos aspetos visados sem
interferências externas que possam alterar a informação observada, aproximando-a da
realidade o quanto possível de forma a salvaguardar a fiabilidade dos resultados.
Segundo, Bogdan e Biklen (1994) esta abordagem permite descrever um fenómeno de
forma exaustiva através da tentativa de obter e compreender, com pormenor, as perspetivas e
os pontos de vista dos indivíduos sobre determinado assunto. Assim, a principal preocupação
em investigação qualitativa não é efetuar generalizações, mas antes particularizar e
compreender os sujeitos e os fenómenos na sua complexidade, singularidade e contexto.
Desta forma, em oposição a afirmações universais e à explicação dos fenómenos de forma
linear optámos por não determinar relações de causa e efeito lineares nem explicar fenómenos,
provar hipóteses e determinar leis gerais – pressupostos de uma perspetiva de investigação
positivista – mas antes possibilitar a transposição do que se descobriu a outras situações e
sujeitos.
De acordo com Bogdan e Biklen (1994), “a preocupação central não é a de se os resultados
são suscetíveis de generalização, mas sim a de que outros contextos e sujeitos a eles podem ser
generalizados”. (66)
Na perspetiva da pesquisa qualitativa, o conhecimento constrói-se “de modo indutivo e
sistemático, a partir do próprio terreno, à medida que os dados empíricos emergem” (Lefébvre,
1990 citado por Pacheco, 1995:16), em contraponto com a abordagem quantitativa que procura
comprovar teorias, recolher dados para confirmar hipóteses e generalizar fenómenos. Desta
forma, a investigação qualitativa orienta-se numa linha interpretativa dos fenómenos
educativos (Serrano, 2003) para tentar compreende-los a partir da instigação dos significados
dos próprios contextos na sua particularidade e complexidade.
Segundo Bogdan e Biklen (1994), os investigadores qualitativos fazem uma abordagem
minuciosa do mundo numa tentativa de ilustrar as situações e as experiências dos sujeitos da
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forma mais completa possível, considerando a relevância de todos os detalhes (Ludke & André,
1986). Por isso, os dados recolhidos neste tipo de investigação são predominantemente
descritivos (Serrano, 2003), uma vez que a “descrição funciona bem como método de recolha
de dados, quando se pretende que nenhum detalhe escape ao escrutínio” (Bogdan & Biklen,
1994).
Sendo ponto assente que neste tipo de investigação os dados para análise são produzidos
e interpretados pelo investigador, deve ter-se especial atenção ao facto desses dados poderem
refletir a subjetividade do investigador. Bogdan e Biklen (1994) alertam exatamente para esse
facto, referindo que “os dados carregam o peso de qualquer interpretação”.
Contudo, deverá sempre ser feito um esforço no sentido de fazer uma leitura articulada
dos dados com uma contextualização teórica e com uma postura de omissão de opiniões
pessoais (Bogdan & Biklen, 1994), em conjunto com o rigor e cuidado na recolha e análise dos
dados. Assim procurámos conduzir o processo de produção de conhecimentos nesta
dissertação.

4.2 Amostra

A amostra constituída para este estudo é uma amostra de conveniência, e logo não
probabilística. Este tipo de amostragem não é representativo da população e acontece quando
os elementos da amostra são escolhidos com base numa questão de conveniência ou quando a
participação é voluntária, sendo adequada para situações em seja mais importante captar ideias
gerais e identificar aspetos chave do que propriamente assegurar a objetividade científica
(Coutinho, 2007).
Tratou-se assim de uma amostra intencional nos moldes da definição de Almeida e Freire
(1997) na medida em que “determinado grupo de indivíduos ‘representa’ particularmente bem
determinado fenómeno, opinião ou comportamento e, por esse facto, são escolhidos para o seu
estudo”, apesar do facto dos estudos de grupos comportarem vantagens quando se pretende
estudar determinado assunto de forma mais aprofundada mas, por outro lado, deitarem por
terra “qualquer possibilidade de generalização dos dados e das conclusões obtidas para outras
situações ou amostras para além daquelas em que a investigação se concretizou”. (104-105)
Tendo em conta o cariz qualitativo do estudo e o contexto em que o estudo foi
desenvolvido, consideramos ser este o tipo de amostragem mais adequado e conveniente uma
vez que não se pretende com este estudo extrapolar para o universo os resultados e conclusões
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obtidos com a amostra, mas antes captar ideias gerais e identificar aspetos críticos e indícios no
que diz respeito ao problema em estudo. Assim, dever-se-á ter consciência de que a amostra
não será estatisticamente representativa do Universo, pelo que os resultados desta só se
aplicam a ela própria. Contudo, tivemos o cuidado de fazer uma seleção minimamente cuidada
dos indivíduos que constituiriam a amostra, tendo como ponto base que estes deveriam
representar particularmente bem o público-alvo visado neste estudo.
A amostra para este estudo é composta por um grupo de quatro crianças, das quais duas a
frequentar o 3.º ano e duas a frequentar o 4.º ano do primeiro ciclo do ensino básico, de idades
compreendidas entre os oito e os dez anos, com representação equitativa dos sexos feminino e
masculino.

Figura 41 - Experiência de leitura individual

Figura 42 - Experiência de leitura coletiva

Foi elaborada uma entrevista inicial (cujo respetivo guião foi incluído na secção de Anexos
desta dissertação), para obter informação mais detalhada sobre os indivíduos constituintes da
amostra, nomeadamente a sua relação com a leitura e com as ferramentas tecnológicas
relevantes no contexto deste estudo.
Por nos parecer oportuno, apresentam-se de seguida alguns dos dados recolhidos que nos
permitem uma melhor caracterização da amostra.
Em entrevista, apenas uma das quatro crianças confessou não nutrir gosto pela leitura,
apesar de no final da experiência de leitura o encarregado de educação de outra criança ter
também referido que estava surpreendida com o entusiasmo do filho durante a leitura do
protótipo porque em casa ele nunca quer ler.
Quando questionados acerca do que mais valorizavam nos livros, todos indicaram a história
como aspeto mais valorizado, sendo que duas das crianças se referiram à importância das
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ilustrações já que gostavam especialmente de banda desenhada, que segundo eles conferia
mais dinamismo à história. Nas palavras de uma das crianças, “aprende-se, é engraçado e
interessante, principalmente banda desenhada, em que os bonecos estão a representar a
história”.
Todos os participantes têm computador, o Magalhães, e são bastante independentes na
utilização do mesmo, nomeadamente em atividades como jogar “no friv.com” e “Eu Sei no
Magalhães”, “ouvir música no youtube”, “pesquisar na internet”, “ir ao Facebook”, “fazer os
trabalhos da escola” e “escrever texto”. De realçar que a primeira atividade que todos os
participantes referiram foi sempre a atividade de jogar.
Apenas uma das crianças tinha Tablet em casa, pertencente ao seu pai, que usava
esporadicamente para fazer “o mesmo que no computador, menos os trabalhos”.
Apenas um dos participantes, do quarto ano do primeiro ciclo do ensino básico, tinha
experiência anterior de leitura de livros em Tablet, que classificou como “Fixe. É mais engraçado,
as aplicações são fixes.”

4.3 Descrição das estratégias de intervenção adotadas nos grupos
de investigação
Em contacto com a Biblioteca Municipal de Lousada, foi assegurado livre acesso às
atividades que ocorrem semanalmente no âmbito da leitura num ambiente bastante informal,
com um conjunto de indivíduos a frequentar o 3º e 4º ano do ensino básico, alguns deles
visitantes assíduos da referida biblioteca.
Assim, a experiência foi planeada com base no convite a crianças que se enquadravam no
perfil definido para a amostra, em pares ou grupos de três crianças no máximo para fazer a
experimentação do livro digital, seguindo-se uma avaliação da experiência com base na
observação, numa entrevista semiestruturada e finalmente num questionário que permitisse
obter informação sobre aspetos relacionados com a avaliação da usabilidade e motivação.
Ao reduzir os indivíduos participantes na experiência de cada vez, tentámos minimizar as
possíveis influências recíprocas das opiniões expressas e aumentar as oportunidades de
participação de cada indivíduo.
A estratégia de entrevistar crianças em pequenos grupos poderá igualmente favorecer o
ambiente das entrevistas, deixando as crianças mais relaxadas por estarem acompanhadas e,
por isso, mais à vontade na entrevista para se entreajudarem, comentar situações, trocar
impressões e até completar as respostas mutuamente (Oliveira-Formosinho e Araújo, 2004).
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A responsável pela Biblioteca caracterizou estas crianças como bastante participativas e
críticas, o que à partida fez prever que não haveria timidez durante a entrevista, conforme
viemos a confirmar, resultando na obtenção de informações relevantes no âmbito do estudo.
Para o decorrer desta investigação, foi então criado um questionário inicial para
preenchimento pelo investigador, com o propósito de recolher informação que permita
caracterizar melhor a amostra. Foi igualmente criada uma lista de tópicos de observação e de
orientação para o registo das notas de campo (incluído na secção de “Anexos” desta
dissertação), bem como um guião de entrevista semiestruturada. O guião teve como função
“levantar uma série de tópicos” (Bogdan & Biklen, 1994) e servir como uma ferramenta que
evitasse o desvio excessivo face aos aspetos em estudo durante a entrevista.
As crianças e respetivos encarregados de educação foram contactados para se perceber se
teriam disponibilidade e vontade de participar na experiência de leitura do livro digital educativo
de narrativa multilinear e posterior entrevista.
Os participantes no estudo e os seus encarregados de educação foram informados acerca
dos objetivos da experiência e da entrevista, bem como do facto de que as informações
fornecidas e respetivos registos audiovisuais seriam utilizados exclusivamente para o estudo em
questão e que seria respeitado o seu anonimato. Todos acederam com entusiasmo.
Uma das crianças convidadas a participar na experiência de leitura tinha infelizmente
restrições temporais, pelo que, apesar de não estar planeado inicialmente, tivemos necessidade
de levar a cabo uma experiência de leitura individual. De facto, como os restantes participantes
ainda não estavam presentes, prosseguimos com esta leitura individual para não
desperdiçarmos a oportunidade de observação. Posteriormente foi levada a cabo uma
experiência de leitura em grupo com as restantes três crianças, conforme descrito mais à frente.
As atividades foram então realizadas na Biblioteca Municipal de Lousada. Procurámos,
encontrar o espaço mais adequado à sua realização, e acabámos por optar pela sala de leitura
infantil, que foi reservada para o efeito e se revelou um local cómodo com um ambiente
bastante natural e familiar para os participantes.
A experiência de leitura individual durou cerca de 20 minutos. No início da experiência
explicámos ao participante que se tratava de um livro digital, que para além de ser lido num
tablet, de cada vez que era lido era diferente. Durante a experiência, a criança interagiu com o
tablet independentemente e sem instruções ou interferências do investigador.
Para a experiência de leitura coletiva demos as mesmas indicações sobre o livo que foram
dadas ao participante individual. Esta experiência durou cerca de uma hora e trinta minutos,
durante os quais as crianças interagiram de forma independente e sem interferências do
investigador, rodando o tablet entre si em leitura coletiva em voz alta e à vez. Este tipo de
interação foi decidido e adotado naturalmente pelos participantes, sem que nenhuma regra
tivesse sido imposta pelo investigador, tomando assim contornos de atividade livre. Este grupo
fez um total de quatro leituras num ambiente de descontração e envolvimento, e foram
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interrompidos quando iam iniciar a quinta leitura (por constrangimentos de horário da
biblioteca) para prosseguirmos com a entrevista semiestruturada.
As crianças responderam espontaneamente às perguntas, não se tendo verificado grandes
dificuldades em obter as respostas das crianças. De facto, apesar das frases geralmente curtas,
as crianças responderam a todas as questões sem revelar de modo geral dificuldade em
compreender o que estava a ser perguntado.
Conforme já referido, as entrevistas foram orientadas por um guião constituído pelos
principais pontos de interesse acerca da problemática que norteia esta investigação. As
questões contidas no guião foram todas tocadas, embora nem sempre pela ordem aí indicada,
de acordo com o fluir da própria entrevista.
No total foram efetuadas cinco experiências de leitura do livro digital educativo de
narrativa multilinear, duas entrevistas, uma individual e uma coletiva, e foram preenchidos oito
questionários com vista à avaliação mais palpável em termos de usabilidade e motivação /
envolvimento.
A entrevista individual rondou os dez minutos e a entrevista em grupo rondou os 25
minutos. O preenchimento dos questionários rondou os cinco minutos.
As entrevistas e toda a experiência foram registadas em suporte audiovisual, com a devida
autorização dos encarregados de educação dos participantes, de forma a garantir um apoio
posterior na análise das informações recolhidas com a possibilidade de rever toda a informação
não-verbal que também é portadora de sentido, ainda mais com crianças. Assim, tornou-se
possível rever “toda uma gama de gestos, expressões, entoações, sinais não-verbais, alterações
de ritmo, enfim toda uma comunicação não-verbal cuja captação é muito importante para a
compreensão e a validação do que foi efectivamente dito” (Ludke & André, 1986:36).
Ao mesmo tempo, no decorrer das entrevistas, informações-chave foram sendo anotadas.

4.4 Técnicas e instrumentos de recolha de dados
De acordo com a definição de Pardal e Correia (1995), técnica refere-se a um “instrumento
de trabalho que viabiliza a realização de uma pesquisa” que permite fazer uma verificação
empírica pelo confronto do elenco de hipóteses formuladas com a informação colhida na
amostra através de um conjunto de estratégias definidas pelo método.
Lessard-Hérbert, Goyette e Boutin (1990) apontam que a técnica de uma investigação fazse representar pelo processo de recolha de dados sobre o “mundo real”, sendo que este mundo
real é suscetível de ser observado, mas salvaguardando a importância de considerar a sua
subjetividade.
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Pardal e Correia (1995) enumeram algumas técnicas de recolha de dados na “investigação
social”, fazendo parte dessa lista a observação, o questionário, a entrevista, escalas de atitudes
e opiniões, bem como análise documental.
Entre as técnicas de pesquisa de cariz qualitativo, a técnica de entrevista e a observação
destacam-se como duas das técnicas que melhor colocam o investigador em contacto direto
com os indivíduos, permitindo compreender com detalhe o que eles pensam sobre determinado
assunto ou como reagem face a determinadas situações. Segundo Serrano (2003), interessa
“conhecer as realidades concretas nas suas dimensões reais e temporais, o aqui e o agora no
seu contexto social”.
Assim, para o estudo levado a cabo no âmbito desta dissertação, foram utilizadas técnicas
tais como a observação, o inquérito por entrevista e o inquérito por questionário.
A técnica da observação será utilizada por permitir não apenas ver e ouvir, mas acima de
tudo examinar os fenómenos que se pretende estudar nos locais onde estes ocorrem
naturalmente. Segundo Carmo e Ferreira (2008), “observar é selecionar informação pertinente,
através dos órgãos sensoriais e com recurso à teoria e à metodologia científica, a fim de poder
descrever, interpretar e agir sobre a realidade em questão.”
Para que a técnica de observação seja eficaz, é necessário que o investigador se prepare à
partida para ser capaz de identificar indícios relevantes para o estudo e a partir da sua análise
seja capaz de interpretar a realidade e assim conseguir tirar conclusões pertinentes.
No caso específico desta dissertação, foi utilizada a observação individual (só um
observador) participante e estruturada, uma vez que sabíamos à partida o que procurar e o que
se considera importante e por isso preparámos um guia para auxiliar no exercício de observação,
entre outros instrumentos.
Outra técnica aplicada foi o inquérito por entrevista, uma vez que permite o
aprofundamento da perceção do sentido que os indivíduos atribuem às suas escolhas, assim
como permite colher informação que ajude a completar a informação proveniente da
observação de forma o mais natural possível.
Com efeito, a entrevista é uma das técnicas mais utilizadas para recolha de informações
em investigação de cariz qualitativo, especialmente na pesquisa em educação, segundo Ludke e
André (1986).
A entrevista permite captar a informação desejada de forma direta e instantânea
“praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos” (Ludke &
André, 1986:34), permitindo aceder aos pontos de vista dos indivíduos sobre determinado
assunto, aos significados que as pessoas atribuem às coisas e às situações (Ludke & André, 1986),
respeitando “os seus próprios quadros de referência – a sua linguagem e as suas categorias
mentais” (Quivy & Campenhoudt,1992:195). Assim, a técnica de entrevista tem a grande
vantagem de permitir um “grau de profundidade dos elementos de análise recolhidos” (Quivy
& Campenhoudt, 1992:195).
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A entrevista tem sido crescentemente considerada por vários autores uma técnica útil e
adequada na pesquisa educacional com crianças (Mayall, 2001; Christensen & James, 2001;
O’Kane, 2001; Scott, 2001; Roberts, 2001; Walsh, Tobin & Graue, citado por Spodek, 2002). Uma
tendência que tem evoluído, uma vez que anteriormente era uma técnica pouco explorada na
literatura por se considerar que a criança não era capaz de exprimir as suas ideias e opiniões,
bem como pelas especificidades que dificultavam a entrevista a este público (Walsh, Tobin &
Graue, citado por Spodek, 2002). Atualmente, contrariando esta perspetiva, começam a surgir
convicções em contrário, com uma conceção atual da criança como um indivíduo capaz de
comunicar, exprimir-se, relacionar factos, questionar, que deve ser ouvida acerca de temas que
lhe dizem respeito (Oliveira-Formosinho & Araújo, 2004).
É, contudo, importante ter em conta que a entrevista pode, mesmo que involuntariamente,
condicionar o rumo do feedback, ainda mais dada a facilidade de influenciação dos entrevistados
com tenra idade, pelo que tentámos reduzir o risco de isso acontecer não dando feedback com
juízos de valor implícitos sobre as respostas que iam sendo obtidas, de forma a evitar que os
entrevistados passassem a orientar as suas respostas no sentido que consideram que o
entrevistador quer ouvir.
O instrumento de apoio para a execução desta técnica foi um guião de entrevista
semiestruturado. Apoiando-nos na perspetiva de Flick (2005), pareceu-nos ser este o tipo de
entrevista mais adequado para o estudo uma vez que permite aos “pontos de vistas dos sujeitos
serem mais facilmente expressos numa situação de entrevista relativamente aberta do que
numa entrevista estruturada ou num questionário” (77).
O guião de entrevista semiestruturada teve como propósito assegurar respostas ou
informação acerca de “uma série de perguntas – guias, relativamente abertas, a propósito das
quais é imperativo receber uma informação da parte do entrevistado.” (Quivy e Campenhoudt,
1992: 194). Assim, é necessário definir núcleos de interesse ligados à abordagem teórica
previamente revista sobre a realidade em estudo.
Este tipo de entrevista permite uma enunciação flexível das questões, cuja sequência e
detalhe são definidos de acordo com o fluir do discurso dos entrevistados e da dinâmica da
própria conversa entre entrevistador e entrevistado, baseada em perguntas abertas, com vista
a evocar a verbalização que exprima os sentimentos, razões e motivos que orientaram os
comportamentos observados.
Segundo os mesmos autores, o grau de flexibilidade e maleabilidade de aplicação destas
entrevistas faz com que sejam consideradas apropriadas para recolher dados em estudos
qualitativos, como se verifica nesta investigação.
Por toda a riqueza e vastidão da informação que pode ser recolhida através deste
instrumento, surge a necessidade de seguir aquilo que Mettel (1988) define como o "bom uso
da tecnologia", que neste caso significa fazer uso do recurso de "gravação" para poder preservar
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tanto quanto possível a informação obtida com a entrevista, e assim poder rever
comportamentos e informações para maior segurança no que respeita a recolha dos dados.
Assim, pretendemos à partida obter respostas a questões concretas previamente
estruturadas, e tendo em atenção as características dos indivíduos que compõem a amostra
(crianças do 3.º e 4.º ano do primeiro ciclo do ensino básico), tentámos que a entrevista fosse
feita de forma espontânea, não obedecendo obrigatoriamente a uma ordem de questões
previamente estabelecida, e dando assim espaço ao aprofundar e à recolha de outras
informações que no decurso da entrevista se revelassem igualmente relevantes.
Estas entrevistas foram trabalhadas em grupo, mais uma vez tendo em conta o público
visado e a sua tendência para se sentirem menos inibidos ao participar em grupo, à exceção da
entrevista feita ao primeiro participante nas atividades, por questões de limitações de tempo
impostas pelo encarregado de educação, pelo que esta experiência foi completamente
individual.
A técnica de inquérito por questionário foi empregue nesta investigação como auxiliar para
a obtenção de informação que ajude a objetivar tanto quanto possível a avaliação do próprio
protótipo, de forma a diagnosticar se alguma possível falha estrutural no protótipo poderia
interferir com os indícios que procurámos recolher para responder às questões de investigação
inicialmente formuladas.
Esta técnica foi considerada precisamente por permitir uma maior sistematização dos resultados
obtidos e facilidade de análise. Segundo Pardal & Correia (1995), o questionário é um conjunto de
questões estruturadas com o fim de obter dados das pessoas a quem se dirige, que no âmbito desta
investigação foi de administração direta, com o próprio inquirido a registar as opções de resposta.
Dado o público visado, tentámos que o questionário fosse o mais curto e simples possível, com
questões simples e objetivas, compostas com vocabulário familiar aos participantes.
Assim, elaborámos dois questionários: um para a aferição da boa aplicação das heurísticas de
usabilidade no protótipo, e outro para aferição do grau de motivação conseguido com a utilização do
protótipo. Cada um destes questionários foi composto por cinco questões fechadas com recurso a uma
escala de severidade de três níveis. Este tipo de escala de severidade foi escolhido por permitir

uma mais fácil compreensão da diferença entre os níveis, de forma a facilitar o processo de
respostas dadas pelas crianças.
Antes do preenchimento dos questionários, explicámos aos participantes quais os
objetivos do preenchimento dos mesmos e de que forma deveria ser atribuída a classificação a
cada questão. Assim, no início dos questionários destacámos a seguinte informação:
Este questionário tem como objetivo ajudar-me a perceber se o livro digital que te
apresentei é satisfatório para ti e de que forma poderei melhorá-lo se não for.
Por favor coloca uma cruz em “sim” se concordares com a afirmação, “não” se não
concordares, ou “mais ou menos” se estiveres indeciso.
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Não demora mais de 10 minutos.
Se tiveres alguma dúvida, estou aqui para te ajudar.
Assim, para a avaliação do envolvimento através do questionário recorremos a uma
adaptação da conjugação entre a taxonomia de Malone e Lepper (1980/87), e a teoria do Fluxo
de Csíkszentmihályi (1990) apontada por Alves e Battaiola (2011), que foram simplificadas de
forma a serem compreensíveis pelas crianças no contexto em questão.
A tabela 3 seguinte apresenta a correspondência entre as orientações de Alves e Battaiola
(2011) selecionadas para avaliação do divertimento do protótipo desenvolvido e a sua
simplificação para facilitar a avaliação por parte das crianças. Numa tentativa de não tornar
demasiado extenso e denso o preenchimento do questionário pelas crianças, algumas das
questões foram condensadas de forma a englobar a aferência de mais do que uma das
orientações.
Tabela 3 - Correspondência entre as orientações de Alves e Battaiola (2011) selecionadas
para avaliação do divertimento do protótipo e respetiva simplificação

Requisitos para a motivação

Questões adaptadas ao público - Alvo

apontados por Alves e Battaiola
(2011):
Sei o que tenho que fazer para ler o livro e consigo
Inserção de desafios:

chegar ao fim. Fiquei com vontade de descobrir as
várias versões da história.
A informação do livro é clara e não me confunde. O

Objetivos claros e feedback das

livro diz-me sempre quando consigo terminar a minha

ações;

leitura.
As imagens animadas e a forma diferente de contar a

Apelo emocional;

história deixam-me curioso(a) e com vontade de ler
mais o livro.
A forma de interagir com o livro é clara e não tem
detalhes desnecessários que me confundem. Por isso

Controlo sobre a atividade;

leio sossegado sem desviar a atenção do que estou a
ler.

Imersão;

Ao ler a história neste livro, sinto como se estivesse

Curiosidade Sensorial;

dentro da história. Os personagens e as ilustrações
puxam pela minha imaginação.
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Por sua vez, a tabela 4 seguinte apresenta o questionário fornecido para preenchimento
pelas crianças com as orientações simplificadas sobre a forma de afirmações, bem como a escala
de severidade a considerar.
Tabela 4 – Questionário fornecido para preenchimento pelas crianças para avaliação do
divertimento

Afirmações

Sim

Mais ou
menos

Não

1. Sei o que tenho que fazer para ler o livro e consigo
chegar ao fim. Fiquei com vontade de descobrir as
várias versões da história.

2. A informação do livro é clara e não me confunde. O
livro diz-me sempre quando consigo terminar a
minha leitura.

3. As imagens animadas e a forma diferente de contar a
história deixam-me curioso(a) e com vontade de ler
mais o livro.

4. A forma de interagir com o livro é clara e não me
confunde. Por isso leio sossegado sem desviar a
atenção do que estou a ler.

5. Ao ler a história neste livro, sinto como se estivesse
dentro da história. Os personagens e as ilustrações
puxam pela minha imaginação.

Por sua vez, para a avaliação da usabilidade através do questionário foram utilizadas as
heurísticas de Nielsen, que foram igualmente simplificadas de forma a serem compreensíveis
pelas crianças no contexto em questão.
A tabela 5 apresenta a correspondência entre as heurísticas de Nielsen para avaliação da
usabilidade do protótipo desenvolvido e as heurísticas simplificadas para facilitar a avaliação por
parte das crianças.
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Tabela 5 - Correspondência entre as heurísticas de Nielsen selecionadas para avaliação da
usabilidade do protótipo e respetiva simplificação
Heurística Original

Heurística Simpliﬁcada

Visibilidade do estado do sistema: o sistema deve sempre manter o
utilizador informado do estado do sistema, fornecendo respostas
apropriadas num espaço de tempo aceitável.
Semelhança entre o sistema e o mundo real: o sistema deve falar a
linguagem do utilizador, bem como apresentar informação
estruturada de forma lógica e natural.
Controlo e liberdade: deve sempre ser fornecida ao utilizador uma
‘saída de emergência’ para as situações em que este, por lapso, siga
um caminho díspar daquele lhe permita cumprir o objectivo inicial.
Consistência e aderência a normas: o sistema deve no seu todo ser
consistente, pois não compete ao utilizador perceber que diferentes
situações resultam na mesma acção ou resposta do sistema.
Prevenção de erros: melhor do que mensagens de erro adequadas
será um desenho pro-activo que previne o erro em primeira mão.

Reconhecimento em vez de lembrança: deve evitar-se
sobrecarregar a memória do utilizador. Para tal devem ser
fornecidos elementos de diálogo que evitem que este tenha que
relembrar dados ou decisões tomadas anteriormente.
Flexibilidade e eﬁciência de utilização: deve ser dada a
oportunidade de criação de atalhos para que utilizadores mais
experientes possam utilizar o sistema com maior eﬁciência.
Estética e desenho minimalista: os elementos de diálogo não
devem conter informação desnecessária para a realização de dada
acção, sob pena de a atenção do utilizador seja desviada da
informação verdadeiramente relevante.
Ajudar os utilizadores a reconhecer, diagnosticar e recuperar de
erros: as mensagens de erros fornecidas devem ser claras, objectivas
e construtivas no sentido de ajudar o utilizador a recuperar do erro.
Ajuda e documentação: sendo ideal que o utilizador seja capaz de
aprender a interagir com o sistema sem recurso a documentação
extra, esta, caso seja necessária, deve ser de acesso e pesquisa fácil,
demonstrando de forma concisa os passos a realizar para
determinada acção.
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Sei em que página do livro
estou e o que tenho que fazer
para continuar a leitura.
Consigo compreender a
linguagem do livro e consigo
ler sem precisar de instruções.
Consigo sair ou voltar ao livro
quando quero.
O funcionamento do livro é
claro e sempre igual e por isso
não tenho de me preocupar
em decorar como funciona.
O funcionamento do livro é
simples e não me confunde.
Assim nunca me distraio da
leitura.
O funcionamento do livro é
claro e sempre igual e por isso
não tenho de me preocupar
em decorar como funciona.

Não aplicável ao protótipo.
O funcionamento do livro é
simples e não me confunde.
Assim nunca me distraio da
leitura.
Não aplicável ao protótipo.

Consigo compreender a
linguagem do livro e consigo
ler sem precisar de instruções.
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Por sua vez, a tabela 6 apresenta o questionário fornecido para preenchimento pelas
crianças.

Tabela 6 - Questionário fornecido para preenchimento pelas crianças para avaliação da
usabilidade

Sim
Afirmações

Mais ou Não
menos

1 Sei em que página do livro estou e o que tenho que
fazer para continuar a leitura.

2 Consigo compreender a linguagem do livro e consigo ler
sem precisar de instruções.
3 Consigo sair ou voltar ao livro quando quero.

4 O funcionamento do livro é claro e sempre igual e por
isso não tenho de me preocupar em decorar como
funciona.
5 O funcionamento do livro é simples e não me
confunde. Assim nunca me distraio da leitura.

Em síntese, as técnicas e respetivos instrumentos utilizados no âmbito deste estudo
poderão ser resumidos no quadro 7:
Tabela 7 – Quadro resumo das técnicas e instrumentos de recolha de dados

Técnicas na recolha de dados

Instrumentos

Observação

Guião de observação
Diário do Investigador

Inquérito por questionário

Questionário Inicial

Inquérito por Entrevista

Guião de entrevista
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4.5 Recolha de dados

Sendo este um trabalho que envolve a colaboração direta de crianças, mostrou-se
necessário ter em conta alguns cuidados especiais na forma como se formulam as questões e
mesmo no que diz respeito ao ambiente em que decorreram as atividades.
Assim, para que os participantes se sentissem à vontade para se expressar livremente,
tentámos criar um ambiente confortável e o mais natural possível, bem como estimular a
participação e as intervenções na entrevista final incutindo um sentimento de confiança, através
de gestos como o simples acenar com a cabeça, nunca fazendo juízos de valor acerca do que o
entrevistado revelava. Este tipo de postura contribuiu fortemente para a criação de uma relação
de confiança e ajudou à estimulação das respostas, como advogado por Woods (1987), Ludke e
André (1986), e Bogdan e Biklen (1994), ajudando também a evitar o tipo de respostas que as
crianças sabem que são socialmente aceites, isto é, que as crianças consideram que o
entrevistador quer ouvir.
Por sua vez, houve também especial cuidado na atitude de saber ouvir, igualmente
preponderante para proporcionar um ambiente favorável, com o entrevistador atento ao que
ia sendo dito, não interrompendo nem desviando as respostas e fazendo perguntas de
clarificação acerca do que o participante referiu sempre que tal se mostrou necessário.
Os dados foram recolhidos através da sinergia entre três técnicas e quatro instrumentos
de recolha de dados, selecionados como os mais adequados de entre o leque de opções
disponíveis no campo da investigação qualitativa.
Optámos por começar a experiência de campo com a técnica de inquérito por
questionário, materializada num questionário a ser preenchido pelo investigador, incluído na
secção de anexos desta dissertação, com o objetivo de recolher informação mais precisa para a
caracterização da amostra em estudo.
Seguimos com a escolha da técnica de observação, individual, participante e estruturada,
que escolhemos para obter informação mais aprofundada relativamente à interação da
amostra em estudo com o protótipo desenvolvido. Para tal utilizámos como instrumento de
recolha de dados um guião previamente preparado para servir como orientação no exercício
de observação.
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As informações recolhidas durante a observação foram registadas primeiramente como
notas de campo, largamente exploradas quando se trata de estudar as práticas educativas no
seu contexto sociocultural, por serem bastante flexíveis e abertas ao improviso.
Posteriormente, aquando da revisão do material audiovisual recolhido durante a experiência,
todas as notas foram convergidas para um diário do investigador, instrumento amplamente
utilizado para agrupar e registar as observações, reflexões, interpretações, hipóteses e
explicações de ocorrências, ajudando o investigador, segundo Porlán e Martín (1997), a
desenvolver capacidades de observação e categorização da realidade, e facilitando o
estabelecimento de ligações entre a teoria e a prática, sem perder as referências do contexto.
Terminadas as experiências de leitura do livro digital educativo de narrativa multilinear,
prosseguimos com a realização de entrevistas de forma a obter dados sobre detalhes e aspetos
subjetivos verificados, revelando o ponto de vista do entrevistado e possibilitando, assim,
interpretar significados. Utilizou-se de seguida o questionário para aferir informação mais
fechada e objetiva para avaliação do próprio em termos de usabilidade e divertimento para
complementar as informações previamente obtidas.

4.6 Considerações sobre o tratamento dos dados
A análise qualitativa procura uma obtenção de significados com base numa
sistematização da informação baseada na qualidade, e por isso os trabalhos desta natureza não
tem a pretensão de tocar o limiar da representatividade (Fernandes, 1991).
O processo de tratamento dos dados revelou-se trabalhoso e até complexo, dada a
natureza predominantemente verbal dos dados e o seu carácter polissémico.
As entrevistas semiestruturadas produzem um volume grande de dados diferenciados
pelas particularidades da verbalização única de cada um, e por isso, ao iniciar o tratamento dos
dados recolhidos, torna-se preponderante fazer um aprofundamento dos dados que ficarão
contidos numa estrutura constituída com base no tema e questões centrais da investigação em
causa, bem como fazer um afunilamento com vista a selecionar tópicos pela sua importância
para a pesquisa (Vala, 1986).
Isto implica que se anote as interpretações feitas, os pontos críticos identificados e seu
significado num determinado tópico e na pesquisa como um todo. Como consequência, ocorre
frequentemente uma quantificação implícita que se traduz na procura de semelhanças e
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diferenças nas respostas e comportamentos que poderão trazer nuances relevantes para o
estudo.
Desde as notas de campo, aos registos pessoais de cariz reflexivo, os vários elementos
que integram o portfólio de investigação constituíram uma vasta panóplia de informações que
complementaram todo o estudo.
Assim, foi necessário tratar o material em bruto, formado pelos dados recolhidos, para
ser possível reduzi-lo ao estritamente relevante, através da sua simplificação, seleção e
organização, com base nos objetivos previamente definidos para a investigação e em categorias
posteriormente definidas para o efeito. Só desta forma se torna possível obter elementos
manuseáveis que permitam identificar relações, fazer interpretações e chegar a resultados ou
conclusões (Gomez, Flores & Jiménez, 1999).
Bardin (2009) refere-se à análise de conteúdo como um “método muito empírico” pelo
que, para que a interpretação não ponha em risco a pesquisa, importa seguir diferentes fases
na análise de conteúdo, organizadas em torno de três polos cronológicos constituídos por:
1) A pré-análise
2) A exploração do material
3) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. (121)
Bardin (2009) considera ainda que na fase de pré-análise, é necessário executar três
tarefas distintas, não necessariamente numa relação cronológica:
1) Seleção dos documentos a serem submetidos à análise
2) Formulação das hipóteses e dos objetivos
3) Elaboração dos indicadores que fundamentem a interpretação final.
Sendo que o presente estudo é um estudo de pendor qualitativo, não comporta a
formulação de hipóteses mas antes a formulação de objetivos para a investigação, que Bardin
(2009) caracteriza como “a finalidade geral a que nos propomos (ou que é fornecida por uma
instância exterior), o quadro teórico e/ou pragmático, no qual os resultados obtidos serão
utilizados. […].” (124)
A análise dos dados pode fazer-se a partir de dois tipos de procedimentos, abertos ou
exploratórios e fechados. Ghiglione e Matalon (1997) definem os procedimentos abertos ou
exploratórios como aqueles em que não intervêm “categorias pré-definidas”, sendo que os
resultados são devidos unicamente à metodologia de análise, estando isenta de qualquer
referência a um quadro teórico pré-estabelecido. Por sua vez, segundo os autores, os
procedimentos fechados fazem intervir “categorias pré-definidas” anteriormente à análise
propriamente dita.
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Toda a sistematização das informações reunidas e a elaboração de conclusões dependem
da definição de categorias de análise, fazendo desta uma tarefa preponderante para o rumo do
estudo. Por isso, importa garantir que as categorias de análise sejam tanto quanto possível
livres de ambiguidades e de inconsistências, de forma a permitir obter informação suficiente e
consistente, cobrindo todas as necessidades formais. De seguida, mostra-se de extrema
importância que o investigador se assegure da exaustividade e exclusividade das categorias de
análise, fazendo-as passar por um teste de validade interna, que visa garantir que todas as
unidades de registo possam ser colocadas numa das categorias e que uma mesma unidade de
registo só possa caber numa categoria (Coutinho, 2011).
A fase de exploração do material, por sua vez, consiste precisamente nas tarefas de
codificação, decomposição ou enumeração seguindo as linhas definidas na fase de pré-análise
(Bardin, 2009). Nesta fase, a informação é dividida e agrupada em blocos de informação que
deverão ser analisados em conjunto, sendo que pode ser atribuído mais do que um código a
um trecho, se este englobar vários significados.
Deste modo, nesta pesquisa o processo de organização e sistematização da informação
passou por duas fases.
Numa primeira fase procedemos a uma categorização da informação a partir das notas
de campo registadas, em que o conjunto de dados, designado por Vala (1986) de corpus de
análise, foi submetido à técnica de análise de conteúdo com vista a sua redução (através do
sistema de categorização e codificação dos dados) de forma a possibilitar o processo de
descrição e interpretação (Vala, 1986).
Vala aponta que uma categoria é “habitualmente composta por um termo-chave que
indica a significação central do conceito que se quer apreender, e de outros indicadores que
descrevem o campo semântico do conceito” (1986: 111).
A categorização dos dados permitiu identificar aspetos relevantes e aspetos recorrentes
na informação recolhida a partir da observação, da entrevista e do inquérito final. Assim, esta
fase permitiu uma produção de conhecimentos por via indutiva, tal como é preconizado pelas
abordagens qualitativas.
Numa segunda fase procedemos à codificação das categorias e à revisão da categorização
feita anteriormente.
A terceira etapa da análise de resultados indicada por Bardin (2009), o tratamento dos
resultados, implica interpretar a informação de forma a dar-lhe significado após a sua
codificação e sistematização, em busca de padrões e ligações entre os temas com base uma
narrativa descritiva dos aspetos em estudo que possa apontar implicações para os resultados.
Finalmente, importa garantir a fidelidade dos resultados, que, segundo Coutinho (2011)
só é completa quando a categoria de análise não é ambígua, permitindo classificar sem
dificuldade a unidade de registo, que foi o que tentamos aplicar neste estudo.
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Capítulo V

5 Apresentação E Discussão Dos
Resultados

Os dados recolhidos no âmbito do trabalho de campo inserido nesta investigação através
da observação, da entrevista semiestruturada e dos questionários concebidos para o efeito têm
como objetivo final uma melhor compreensão das reações dos participantes face ao contacto
com o livro digital educativo de narrativa multilinear, bem como obter sugestões ou pistas para
a otimização destes recursos.
A recolha de dados para análise no âmbito desta dissertação foi feita globalmente em três
momentos, primeiramente através da observação e, no final da experiência de leitura, através
da entrevista semiestruturada e de um breve questionário preparados para o efeito.
Como já referido no capítulo IV, para o tratamento e análise dos dados obtidos foi
necessário empreender um trabalho de categorização da informação, descrito nos subtópicos
deste capítulo dedicados a cada uma das técnicas de recolha de dados utilizada.

133

Apresentação E Discussão Dos Resultados

5.1 Análise dos dados recolhidos através da observação
Como referido no capítulo IV, para o tratamento e análise dos dados obtidos foi necessário
empreender um trabalho de categorização da informação. Para tal no âmbito da observação, foi
concebido um esquema de análise que considera três categorias globais, como sejam: 1) o
envolvimento ou divertimento, 2) a usabilidade, e 3) as reações face à multilinearidade da
narrativa, que se subdividem em subcategorias conforme a tabela 4 apresentada de seguida:
Tabela 8 Categorias e subcategorias para tratamento dos dados recolhidos através da
Observação

Categorias

Subcategorias
Entusiasmo:

1

2

3

Envolvimento

a)
1

Com a história

2

Com o aspeto do livro

3

Com a utilização do tablet

a)

Facilidade de manuseio / aprendizagem da forma de
interagir com o protótipo

b)

Ansiedade demonstrada ao longo da experiência

a)

Observação do “estado de espírito” das crianças no
final da experiência de leitura (satisfação, reflexão, se
comentam a história entre si)

Usabilidade

Reações face à
multilinearidade
da Narrativa
b)

Reação das crianças à releitura (às variações na
narrativa)

c)

Potencial de releitura (3ª leitura)
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1) AVALIAÇÃO DO ENVOLVIMENTO E ENTUSIASMO NA INTERAÇÃO COM O LIVRO DE
NARRATIVA MULTILINEAR
Através da observação, pudemos comprovar um forte entusiasmo com a história, tanto no
caso da leitura individual como no caso da leitura coletiva, apesar de neste último se ter
evidenciado mais através dos comentários que as crianças faziam entre si acerca da história.
Efetivamente, o grupo de três crianças que efetuaram a leitura em conjunto demonstraram
estar extremamente envolvidos com a história, fazendo perguntas de como acabava e vários
comentários, com paralelismos com situações da vida deles. Por exemplo, relativamente à moral
da história, uma das crianças disse “É por isso que a minha mãe não me deixa ter Facebook, uma
menina da minha escola já foi perseguida por causa disso!”
Por sua vez, relativamente ao entusiasmo no que diz respeito às ilustrações / detalhes,
enquanto que o participante que fez a leitura individual do livro não pareceu reagir muito às
animações e ilustrações, talvez fruto de já estar habituada ao tipo de animações / ilustrações
utilizadas, conforme revelou mais tarde, concentrando-se sobretudo nos textos, o grupo de
crianças que procedeu à leitura coletiva do livro demonstrou um forte entusiasmo com as
ilustrações. De facto, antes de iniciar a leitura, sempre que mudavam de página comentavam as
imagens, atentos e críticos face aos mais diversos detalhes, soltando expressões como:

Ui que fixe a imagem da Capuchinho com medo! (participante 2)

A utilização do tablet constituiu claramente um fator chamativo para as crianças
participarem nas atividades. Todas as crianças demonstraram entusiasmo com a utilização deste
meio. Efetivamente, este foi um dos argumentos que convenceu o único participante que
confessou não gostar de ler a participar nas atividades, porque inicialmente (talvez por não
estarem lá mais crianças conhecidas e por não conhecer a investigadora) não demonstrou muita
vontade de o fazer. A expressão “ler um livro” não foi motivadora para a criança, e só quando
disse que seria um livro digital, diferente, que devia ser lido num tablet é que a criança decidiu
participar, nitidamente animada com a utilização deste equipamento.
Devemos, contudo, estar cientes do efeito novidade na utilização do tablet por estas
crianças e observar todo o entusiasmo na utilização deste dispositivo pelo público-alvo dentro
deste prisma, cientes de que quando a utilização deste dispositivo começar a ser usual e deixar
de ser novidade para estas crianças, o entusiasmo em torno do mesmo pode igualmente
diminuir.
Os participantes da leitura coletiva do livro partilharam o tablet entre si durante a leitura
com visível entusiasmo que parecia advir não só da utilização deste suporte mas acima de tudo
da conjugação de todos os fatores trabalhados no projeto.

135

Apresentação E Discussão Dos Resultados

2) AVALIAÇÃO DA USABILIDADE

Através da observação, e com base na tabela 4 apresentada no início deste capítulo,
pudemos recolher informação no âmbito da avaliação da usabilidade relativamente aos
seguintes pontos:
a) Facilidade de manuseio / aprendizagem de como interagir com o protótipo
Todos os participantes iniciaram a navegação através do livro sem instruções de como fazêlo e não demonstraram problemas. Os participantes que fizeram a leitura em conjunto
organizaram-se entre si e combinaram ler em voz alta à vez, rodando o tablet entre si. Iniciaram
a App sem problemas e a aprendizagem da navegação no tablet ocorreu de forma automática,
intuitiva e imediata sem qualquer instrução minha.
Assim, a forma de utilização e manuseamento do livro digital prototipado demonstrou ser
bastante intuitiva.
b) Ansiedade demonstrada ao longo da experiência
Todos os participantes fizeram leituras descontraídas, sem demonstrar ansiedade.

3) AVALIAÇÃO DAS REAÇÕES FACE À MULTILINEARIDADE DA NARRATIVA

Com base na tabela 4 apresentada no início deste capítulo, pudemos recolher informação
no âmbito da avaliação das reações face à multilinearidade da narrativa relativa aos seguintes
pontos:

a) Observação do “estado de espírito” das crianças no final da experiência de leitura
Todos os participantes deixaram transparecer uma satisfação evidente no final da
experiência, apesar de essa satisfação ter sido claramente ainda mais notória nos participantes
que efetuaram a leitura em grupo.
Quando chegaram ao final, os participantes deram início à releitura bastante animados e
satisfeitos sem sequer perguntar se deviam fazê-lo. Foi uma atitude automática.
Foram soltando expressões como:
Ui, até o lobo tem Internet, que lobo moderno!
O envolvimento era muito evidente.
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b) Reação das crianças à releitura (às variações na narrativa)
O processo de leitura foi repetido por mais três vezes no grupo de participantes, numa
leitura muito atenta aos detalhes, enquanto que o participante que teve que efetuar a leitura
individualmente se limitou apenas a duas leituras.
Todos se aperceberam das variações na narrativa, desde diferentes imagens a pequenas
diferenças no texto.
O envolvimento era muito evidente. À medida que a história ia avançando ouviam-se
comentários do género:

Ai, e a mãe tinha-a avisado! Faz sempre a mesma asneira! (participante 2)

No grupo de leitura coletiva, após terminarem a 3ª leitura, iniciaram novamente a leitura,
mais uma vez numa reação automática e por iniciativa própria.
Realçavam sempre a sua surpresa com as diferenças de que se iam apercebendo.
Ui, é mesmo diferente, mudou tudo!
Na 4ª leitura começaram a aperceber-se em alguns quadros da repetição de algumas
ilustrações e de alguns textos:
São as mesmas imagens?
Tenho impressão que já lemos isto… Ah, já lemos isto, mandou mensagem ao pai pelo
telemóvel…
Este facto indicia que, apesar de descontraídos e divertidos, estavam atentos aos
conteúdos e conseguiam retê-los, de tal forma que detetaram a repetição quando esta ocorreu.

c) Potencial de releitura (3ª leitura)
O potencial de releitura manifestou-se apenas nos participantes que efetuaram a leitura
em grupo, sendo que o participante que leu individualmente preferiu não continuar a ler após a
segunda leitura, afirmando “agora não me apetece ler mais, mas gostava de voltar a ler noutro
dia.”
Os participantes que efetuaram a leitura em grupo, por sua vez, preferiram voltar a ler
novamente após a segunda leitura, soltando expressões como:
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Eu quero experimentar!
Eu quero ler sempre e mais!
No final da quarta leitura queriam voltar a ler, ainda entusiasmados, mas como já passava
muito tempo após o fecho da biblioteca, tivemos que interromper a leitura e passar para a
entrevista final.
Através destes dados conseguimos aferir um potencial de releitura bastante positivo.

5.2 Análise dos dados recolhidos através através da entrevista
semiestruturada

A entrevista semiestruturada foi igualmente concebida de forma a ir de encontro à
necessidade de clarificar de forma mais direta determinados aspetos relacionados com as
observações que haviam sido realizadas, focando-se sobretudo em aspetos referentes ao
envolvimento e às reações face à multilinearidade da narrativa, que são em conjunto as áreas
mais relevantes para a resposta às questões de investigação formuladas para esta dissertação.
A tabela 5 representa a relação entre as categorias e subcategorias orientadoras da
entrevista, bem como as respetivas questões, e serve de base estrutural para a análise da
informação obtida com esta técnica.
Ao longo da análise das categorias e subcategorias consideradas serão referenciadas as
principais inferências retiradas, bem como trechos do conteúdo das entrevistas que possam
ilustrar e corroborar essas mesmas inferências.
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Tabela 9 Categorias e subcategorias para tratamento dos dados recolhidos através da
Entrevista

Categorias

Subcategorias

Questões

Gostaram do livro?
Envolvimento

Entusiasmo
De que gostaram mais

1

a)

1

2

3

d)

Com a
história

Histórias? Forma diferente de leitura?

Com o
aspeto visual
do livro

Aspeto do livro? Ilustrações? Animações?

Com a
utilização do
tablet

Gostavam de ler mais livros num tablet?
Porquê?

Interesse pelos
conteúdos
decorrente da
multilinearidade
da narrativa

1)

É mais ou menos
interessante do que as
leituras em que a história
é sempre igual de cada
vez que lês? Porquê?

3

e)
Reações face à
multilinearidade
da Narrativa

f)

Reação das
crianças à
releitura e
variações
identificadas na
narrativa

Capacidade de
transmissão de
mensagens
educativas

1) Compreensão
do livro e da
história

2) Curiosidade
para voltar a ler o
livro

1) Retenção da
moral da história
2) Interesse da
aplicação da
narrativa
multilinear em
matérias escolares
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1) AVALIAÇÃO DO ENVOLVIMENTO E ENTUSIASMO NA INTERAÇÃO COM O LIVRO DE
NARRATIVA MULTILINEAR

Durante a entrevista pudemos obter as informações seguintes:
a.1) Entusiasmo com a história
O participante que fez uma leitura individual realçou neste ponto que tinha gostado muito
da História / Histórias, uma vez que afirmou ter-se apercebido de muitas diferenças.
Isso é engraçado para perceber melhor com maneiras diferentes de contar.
(participante 1).
Apenas outro participante se manifestou quanto ao seu favoritismo pela História:
História. Aprender a não comunicar sem cuidados na Internet. (participante 2).
O mesmo participante acabou, contudo, por referir também o seu agrado pelas ilustrações
do livro, como referimos no ponto seguinte.
a.2) Entusiasmo com o aspeto visual do livro
Relativamente ao aspeto do livro, o participante de leitura individual referiu que era normal
e que não se surpreendeu neste ponto porque “já estou habituada a este tipo de imagens”
(participante 1), conforme tinha deixado transparecer durante o momento de observação da
experiência de leitura. Os restantes participantes teceram os seguintes comentários
relativamente a este ponto de análise:
Gostei do livro no geral. (participante 3)
As animações eram engraçadas. (participante 4)
As ilustrações também são fixes, gostei do lobo ahhhrrrr! (participante 2)
a.3) Entusiasmo com a utilização do tablet
Quando questionados acerca da sua vontade de voltar a ler mais livros no tablet todos
responderam afirmativamente.
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Sim gostaria… Outra história qualquer no tablet, com muitas versões como esta.
(participante 1)
Vamos ler outra história? Quando tiver mais diga-nos! (participante 2)

Assim, através da entrevista constatamos que três dos participantes referiram a sua
preferência pela história entre todos os aspetos do livro e dois dos participantes expressaram a
relevância dada às imagens e ao aspeto do livro no geral. Do mesmo modo todos demonstraram
vontade de voltar a ler livros semelhantes no tablet.

3) AVALIAÇÃO DAS REAÇÕES FACE À MULTILINEARIDADE DA NARRATIVA
No âmbito da avaliação das reações face à multilinearidade da narrativa pudemos recolher
informação relativamente aos seguintes pontos, tendo como base para análise a tabela 5:
d) Interesse pelos conteúdos decorrente da multilinearidade da narrativa
Sistematizando a informação obtida através da entrevista semiestruturada, apresentamos
de seguida algumas das expressões mais elucidativas para análise deste ponto:
É interessante, aprende-se cada vez mais com mais detalhes. (participante 1)
Maneira de ler mais engraçada, virtual. (participante 2)
Muito mais giro. (participante 3 e 4)
Se repetir muito torna-se chato, mas as várias versões era muito fixe, até já sei a
história de cor! (participante 2)
Mais fixe com várias versões. É sempre diferente e não ficamos aborrecidos.
(participante 3)
Podemos assim concluir com base nas informações obtidas que a multilinearidade da
narrativa foi bem aceite pelos participantes nas atividades. No geral todos expressaram
interesse neste tipo de narrativa, sobretudo por permitir acrescentar detalhes nas diferentes
versões da história que possibilitam a apresentação do mesmo conteúdo de formas ligeiramente
diferentes.
Assim, é possível diminuir o “aborrecimento” referido pelos participantes através do
constante efeito surpresa decorrente da multilinearidade da narrativa, que parece desta forma
despertar a atenção do leitor. Por outro lado, o facto de se contar a mesma história de maneiras
ligeiramente diferentes ajuda não só a consolidar o conteúdo, conforme comprovado pela
afirmação “(…) até já sei a história de cor!”, como também pode ajudar a esclarecer pontos da
história que não tenham ficado claros na primeira leitura através de maneiras diferentes de
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narrar o mesmo conteúdo, fazendo adivinhar um grande potencial para o ensino / aprendizagem
com a aplicação no âmbito de matérias escolares.

e) Reação das crianças à releitura e variações identificadas na narrativa
Apresentamos de seguida os dados recolhidos, bem como algumas das expressões mais
elucidativas para análise deste ponto, tendo como base as categorias definidas na tabela 5
apresentada no início deste capítulo.

e.1) Compreensão do livro e da história
Neste ponto, alguns dos participantes evidenciaram aparentemente não conseguir fazer
uma separação entre o livro /instrumento e o livro/história narrada. Por exemplo, o participante
1, ao referir-se ao livro caracterizou-o como:

Um livro fixe que ensina a ter cuidados na internet. (participante 1)

Por sua vez, os participantes na leitura coletiva do livro fizeram em conjunto uma descrição
mais completa do livro, evidenciando que o processo de verbalização do pensamento parece
tornar-se bastante mais natural em atividades executadas em grupo, com partilha de
pensamentos e ideias entre os participantes na resolução dos problemas:

É uma história do capuchinho Vermelho que ensina os perigos de falar na internet sem
cuidado. É sempre a mesma história de maneiras diferentes. (participantes 2, 3 e 4)

e.2) Curiosidade para voltar a ler o livro
Todos afirmaram ter ficado curiosos para voltar a ler o livro, com entusiasmo evidente.

f) Capacidade de transmissão de mensagens educativas
No geral, alguns comentários que iam sendo feitos pelos participantes durante a
experiência de leitura, bem como algumas das respostas dadas pelos participantes durante a
entrevista apontam no sentido de que o livro digital educativo de narrativa multilinear
prototipado é capaz de transmitir com eficácia mensagens educativas.
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Efetivamente, aquilo que pareceu ter ficado mais vincado da experiência de leitura foi
precisamente a moral da história. Quando questionei o que tinham gostado mais no livro
responderam-me de imediato com a moral da história, talvez por ser um tema que é atual e faz
parte da sua realidade: ter cuidados na Internet.
Sistematizando a informação obtida através da entrevista semiestruturada, apresentamos
de seguida algumas das expressões mais elucidativas neste sentido, com base nas categorias de
análise definidas na tabela 5:

3.c.a) Retenção da moral da história

Aprender a ter cuidado na Internet. (participante 1)
Nunca falar da vida privada na Internet porque podem fazer-nos mal.
(participante3)
Ser obediente é ser inteligente (participante 2)

3.c.b) Interesse da aplicação da narrativa multilinear em matérias escolares

Sim, era melhor para aprender. (participante 1)
Sim, aprendíamos de maneiras diferentes, não era tão chato. (participante 4)
Se repetir muito torna-se chato, mas as várias versões era muito fixe, até já sei a
história de cor! (participante 2)

Assim, através da informação recolhida com esta experiência de campo podemos concluir
que o livro digital educativo de narrativa multilinear prototipado foi capaz de transmitir a
mensagem educativa pretendida aos participantes do estudo e que estes revelam interesse na
adoção da narrativa multilinear para o ensino / aprendizagem de matérias escolares.
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5.3 Análise dos dados recolhidos através do questionário

Para análise dos dados recolhidos através do questionário, foi igualmente concebido um
esquema de análise que considera duas categorias, 1) o envolvimento ou divertimento e 2) a
usabilidade, conforme a tabela 6 apresentada de seguida:

Tabela 10 - Categorias e subcategorias para tratamento dos dados recolhidos através do
questionário

Categorias

Subcategorias
Entusiasmo:

1

2

Envolvimento

a)
1

Com a história

2

Com o aspeto do livro

3

Com a utilização do tablet

a)

Facilidade de manuseio / aprendizagem da forma de
interagir com o protótipo

b)

Ansiedade demonstrada ao longo da experiência

Usabilidade

1) AVALIAÇÃO DO ENVOLVIMENTO E ENTUSIASMO NA INTERAÇÃO COM O LIVRO DE
NARRATIVA MULTILINEAR
A avaliação do envolvimento com base no questionário foi feita com recurso a uma
adaptação da conjugação entre a taxonomia de Malone e Lepper (1980/87), e a teoria do Fluxo
de Csíkszentmihályi (1990) apontada por Alves e Battaiola (2011), que foram simplificadas de
forma a serem compreensíveis pelas crianças no contexto em questão, recorrendo igualmente
a uma escala de severidade de três níveis.
No geral, todas as respostas recaíram sobre a opção “sim” da escala, à exceção da
afirmação 5, “Ao ler a história neste livro, sinto como se estivesse dentro da história. Os
personagens e as ilustrações puxam pela minha imaginação”, em que 3 dos 4 participantes
responderam “mais ou menos”.
As justificações dadas a esta resposta foram as seguintes:
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Preferia tipo banda desenhada, por causa dos desenhos e dos balões. (participante 1)
As imagens puxam pela minha imaginação. A história às vezes parece real, mas às
vezes não, porque não existem lobos que falam e não têm Internet. (participante 3)
As imagens puxam pela imaginação, mas gostava de mais bonecos como na banda
desenhada. (participante 4)
Assim, concluímos que o livro digital de narrativa multilinear prototipado foi no geral capaz
de envolver os participantes na experiência de leitura, com algumas sugestões dos inquiridos
relativamente à inclusão de mais ilustrações para se assemelhar mais à banda desenhada.
Entendemos, contudo, que esta observação constitui não tanto um aspeto negativo do
protótipo concretizado, mas sobretudo uma indicação de preferência dos participantes por um
tipo de narrativa que não foi escolhido para este projeto, apontando sem dúvida o interesse em
apostar futuramente num produto desse género.
2) AVALIAÇÃO DA USABILIDADE
Para a avaliação da usabilidade através do questionário foram utilizadas as heurísticas de
Nielsen, que foram simplificadas de forma a serem compreensíveis pelas crianças no contexto
em questão, recorrendo igualmente a uma escala de severidade de três níveis.
No geral, todas as respostas recaíram sobre a opção “sim” da escala, à exceção da
afirmação 3, “Consigo sair ou voltar ao livro quando quero”, em que um dos quatro participantes
respondeu “mais ou menos”.
A justificação dada a esta resposta foi a seguinte:
Mais ou menos, não estou habituada a este tablet. (participante 1)
Assim, podemos concluir que o livro digital de narrativa multilinear prototipado satisfez no
geral as heurísticas de usabilidade necessárias para que a utilização do livro digital fosse feita
sem dificuldades, eliminando desta forma quaisquer barreiras que pudessem advir da falta da
usabilidade do protótipo e que pudessem dificultar a concretização do envolvimento com a
leitura através do mesmo.

5.4 Discussão de resultados

De forma a ser possível proceder à análise qualitativa da informação recolhida durante a
experiência de campo realizada no âmbito desta dissertação com a finalidade de aferir o impacto
de um protótipo de livro digital educativo de narrativa multilinear, foi necessário agrupar a
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informação recolhida em três grandes categorias -1) envolvimento e entusiasmo na interação
com o livro de narrativa multilinear; 2) usabilidade; 3) reações face à multilinearidade da
narrativa.
Assim, no âmbito do envolvimento e entusiasmo na interação com o livro de narrativa
multilinear pudemos comprovar um forte entusiasmo com a história, evidenciado pelos
comentários que as crianças faziam entre si acerca da história, fazendo mesmo paralelismos
com situações da sua vida.
Pudemos igualmente observar um forte poder chamativo da utilização do tablet como
suporte para o protótipo de livro digital desenvolvido, estando contudo cientes do efeito
novidade na utilização deste dispositivo e da possibilidade de grande parte do entusiasmo
demonstrado poder ser fruto desse efeito novidade. Efetivamente, o conceito livro digital
mostrou-se facilmente assimilável pelo público-alvo, e assim o meio em que os conteúdos foram
transmitidos não constituiu uma barreira mas antes uma alavanca para o interesse pelos
conteúdos e para a sua compreensão. O facto de o público-alvo ser constituído por nativos
digitais, ávidos por novas tecnologias e por maneiras diferentes de comunicar, culminou na
recetividade verificada para experimentar o produto.
No que se refere ao que mais chamou a atenção dos participantes em relação ao protótipo,
através da entrevista constatamos que a grande maioria dos participantes dá primazia à história
entre todos os aspetos do livro, e metade dos inquiridos expressaram a relevância dada às
imagens e ao aspeto do livro no geral. Do mesmo modo todos demonstraram vontade de voltar
a ler livros semelhantes no tablet.
Por sua vez, no âmbito da usabilidade pudemos constatar a facilidade de manuseio e a
rápida aprendizagem da forma de interagir com o protótipo pelos participantes nas atividades
de leitura, que se revelou bastante intuitiva. Efetivamente os participantes iniciaram a
navegação através do livro sem instruções de como fazê-lo e não demonstraram problemas na
utilização do protótipo nem qualquer traço de ansiedade daí decorrente. Deste modo,
podemos assumir que o livro digital de narrativa multilinear prototipado satisfez no geral as
heurísticas de usabilidade necessárias para que a utilização do livro digital fosse feita sem
dificuldades, eliminando desta forma quaisquer barreiras que pudessem advir da falta da
usabilidade do protótipo.
Relativamente às reações face à multilinearidade da narrativa, podemos concluir com
base nas informações obtidas que esta foi globalmente muito bem aceite pelos elementos
constituintes da amostra. No geral todos expressaram interesse neste tipo de narrativa,
sobretudo por permitir acrescentar detalhes nas diferentes versões da história que
possibilitam a apresentação do mesmo conteúdo de formas ligeiramente diferentes e
minimizam o “aborrecimento” através do constante efeito surpresa, que parece desta forma
despertar a atenção do leitor. Por outro lado, o facto de se contar a mesma história de
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maneiras ligeiramente diferentes ajuda não só a consolidar a retenção do conteúdo, conforme
comprovado pela afirmação “(…) até já sei a história de cor!”, como também pode ajudar a
esclarecer pontos da história que não tenham ficado claros na primeira leitura através de
maneiras diferentes de narrar o mesmo conteúdo, fazendo adivinhar um grande potencial
para o ensino / aprendizagem com a aplicação no âmbito de matérias escolares.
Conseguimos aferir um potencial de releitura bastante positivo, com todos os
participantes a afirmar ter ficado curiosos para voltar a ler o livro, com entusiasmo evidente.
Através dos dados recolhidos, pudemos igualmente aferir que o livro digital educativo de
narrativa multilinear prototipado é capaz de transmitir com eficácia mensagens educativas,
sendo que a moral da história foi o aspeto que pareceu ter ficado mais retido da experiência
de leitura. Efetivamente, comprovámos que apesar de estarem descontraídas e envolvidas no
processo de leitura, as crianças mostraram estar atentas aos conteúdos e conseguir retê-los,
de tal forma que detetaram a repetição de quadros da narrativa multilinear quando esta
ocorreu. Em acréscimo, as crianças revelaram igualmente especial interesse na adoção da
narrativa multilinear para matérias escolares.
Por tudo isto, e com base nos resultados obtidos, podemos responder afirmativamente
às questões de investigação formuladas no início desta dissertação. Constatamos que a
multilinearidade da narrativa contribuiu efetivamente para aumentar o interesse da amostra
pelos conteúdos propostos através do protótipo de livro digital educativo de narrativa
multilinear implementado, contribuindo igualmente para a compreensão eficaz da mensagem
transmitida.
Do mesmo modo, a empatia, entusiasmo e envolvimento com a interação com o livro
digital de narrativa multilinear foi muito evidente junto das crianças do primeiro ciclo do ensino
básico que participaram neste estudo.
Devemos contudo ser críticos face aos resultados e considerar o peso do efeito novidade
nos mesmos, sendo interessante proceder a novos testes, faseados, com a mesma amostra para
aferir se o entusiasmo, a retenção da moral da história e todos os outros resultados se mantêm
com o tempo.
De qualquer modo, a partir dos dados recolhidos, podemos concluir que a narrativa
multilinear elaborada foi capaz de envolver as crianças do primeiro ciclo participantes no estudo,
materializando a célebre expressão de Benjamin Franklin “Diz-me e esquecer-me-ei, ensina-me
e lembrar-me-ei, envolve-me e aprenderei”.
Do mesmo modo, parece-nos evidente que a conjugação da aprendizagem informal com
ferramentas digitais como o tablet foram igualmente ingredientes-chave para promover
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recetividade por parte deste público-alvo constituído por nativos digitais, camuflando de certa
forma o processo de aprendizagem com estratégias de edutainment e derrubando assim
qualquer resistência que pudesse haver à partida em relação ao conceito de aprender / estudar
/ ler, ficando por averiguar se estes efeitos seriam permanentes, se o recurso a estas estratégias
fosse implementado sistematicamente, ou apenas resultantes do efeito novidade. De qualquer
forma, fica aberto o caminho para novas investigações nesta área, que promete ser de grande
relevância para o ensino e sua redefinição indo de encontro às necessidades e particularidades
dos alunos da sociedade da informação.
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Capítulo VI

6 Conclusões, Implicações E
Sugestões Para Futuras
Investigações

6.1 Conclusões
Os alunos que hoje preenchem as secretárias das nossas escolas são alunos diferentes dos
alunos de há 20 anos atrás. O contacto precoce com uma verdadeira saturação de informação
moldou necessidades, maneiras de pensar e mesmo estruturas cognitivas, o que faz adivinhar
uma necessidade de trabalhar novas estratégias de ensino-aprendizagem para melhor ir de
encontro a estes alunos do século XXI, os nativos digitais. Estes alunos assim denominados Mark
Prensky sempre viveram rodeados por tecnologia e como consequência tornaram-se ávidos por
interação, por envolvimento, por novas tecnologias e por ter um papel ativo na sua aquisição de
conhecimento.
Neste contexto em que a informação flui a um ritmo vertiginoso e de formas que antes da
sociedade da informação eram inimagináveis, acabam por surgir consequentemente novas
formas de narrativa, hipertextuais, não lineares e multilineares que fazem as delícias daqueles
que sempre viveram imersos em hipertexto.
É neste contexto que surge o projeto desta dissertação, partindo da necessidade crescente
de alavancar o interesse pela leitura nos jovens de hoje, numa tentativa de auscultar em que
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medida as narrativas multilineares são efetivamente capazes de envolver e motivar os alunos
do primeiro ciclo do ensino básico.
Assim, este trabalho procurou satisfazer um conjunto de objetivos definidos inicialmente,
passando por perceber de que forma a multilinearidade da narrativa contribui para o interesse
pelos conteúdos e para a compreensão e aprendizagem eficaz da mensagem, por analisar a
empatia, entusiasmo e envolvimento do público-alvo na interação com o livro digital de
narrativa multilinear, bem como avaliar a capacidade para a transmissão de mensagens
educativas relevantes, a partir da interação com um protótipo de livro digital educativo de
narrativa multilinear para leitura em tablet desenvolvido no âmbito desta dissertação.
Para além destes objetivos, procurámos igualmente avaliar o interesse do público-alvo em
produtos deste género para a aprendizagem de matérias escolares, bem como perceber se a
utilização de ferramentas digitais pode ser um incentivo para a leitura para o público em estudo.
Para cumprimento dos objetivos propostos, efetuamos um estudo de cariz qualitativo, com
recurso a uma metodologia de I&D e a três instrumentos de recolha de dados (observação,
inquérito por entrevista e inquérito por questionário) para recolha de informação qualitativa
junto de uma amostra de conveniência composta por quatro crianças a frequentar o 3.º e 4.º
ano do ensino básico.
Com o estudo de impacto levado a cabo no âmbito desta dissertação, podemos concluir
que, apesar dos resultados não serem generalizáveis, dada a pequena dimensão da amostra
utilizada no estudo, estes resultados formam indicadores de respostas positivas para as
questões de investigação inicialmente apresentadas.
Podemos igualmente afirmar que os objetivos formulados foram concretizados com
sucesso, na medida em que, através dos dados recolhidos durante a experiência de leitura do
livro digital de narrativa multilinear prototipado, pudemos aferir que a narrativa multilinear
contribuiu eficazmente para impulsionar o interesse pelos conteúdos, bem como para transmitir
com eficácia mensagens educativas. Com efeito, o livro digital de narrativa multilinear
prototipado envolveu nitidamente os participantes nas atividades de leitura. Do mesmo modo,
foi precisamente a moral da história o aspeto que pareceu ter ficado mais vincado da experiência
de leitura, importando igualmente realçar que, apesar de descontraídas e divertidas, as crianças
mostraram estar atentas aos conteúdos e conseguir retê-los, de tal forma que detetaram a
repetição de quadros da narrativa multilinear quando esta ocorreu. Para além disso, as crianças
revelaram igualmente especial interesse na adoção da narrativa multilinear para matérias
escolares, indicando que aprender a mesma coisa de formas diferentes não seria tão aborrecido
e que facilitaria a aprendizagem.
Com tudo isto, podemos responder afirmativamente às questões de investigação
formuladas no início desta dissertação com base nas várias pistas de resposta que pudemos
retirar da informação recolhida durante a experiência de leitura. Com efeito constatamos que a
multilinearidade da narrativa contribuiu efetivamente para aumentar o interesse da amostra
pelos conteúdos propostos através do protótipo de livro digital educativo de narrativa
multilinear implementado, contribuindo igualmente para a compreensão eficaz da mensagem
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transmitida. De facto, a surpresa revelada pelos participantes quando se apercebiam das
nuances entre os quadros ao longo da leitura e o entusiasmo que se seguiu na continuação do
exercício de leitura apontam nesse sentido, bem como pudemos comprovar a compreensão dos
conteúdos através das respostas dadas pelas crianças durante a entrevista.
Do mesmo modo, a empatia, entusiasmo e envolvimento com a interação com o livro
digital de narrativa multilinear foram muito evidentes junto das crianças do primeiro ciclo do
ensino básico que participaram neste estudo.
Devemos contudo ser críticos face aos resultados e considerar o possível peso do efeito
novidade nos mesmos, sendo interessante proceder a novos testes, faseados, com a mesma
amostra para aferir se todos os resultados se mantêm, bem como poderá ser igualmente
interessante alargar um pouco o número de elementos constituintes da amostra.
De qualquer forma, a partir dos dados recolhidos podemos concluir que a narrativa
multilinear elaborada foi capaz materializar a célebre expressão de Benjamin Franklin “diz-me e
esquecer-me-ei, ensina-me e lembrar-me-ei, envolve-me e aprenderei”. De igual forma, a
conjugação da aprendizagem informal com ferramentas digitais como o tablet pareceu ter sido
um dos ingredientes-chave para obter recetividade por parte do público-alvo, camuflando de
certa forma o processo de aprendizagem com a diversão proveniente de estratégias de
edutainment e derrubando assim qualquer resistência que pudesse haver à partida em relação
ao conceito de leitura.

6.2 Listagem de possíveis otimizações do protótipo de livro digital
educativo de narrativa multilinear Capuchinho Vermelho e os
Perigos da Internet

O livro digital educativo de narrativa multilinear tem a particularidade de ser um recurso
potencialmente bastante completo em termos multimédia, possibilitando a utilização de vídeo,
áudio, texto e imagens animadas e não animadas.
Por constrangimentos de cariz prático, nomeadamente o escasso tempo disponível, não foi
possível explorar todas estas possibilidades de potencial educativo bastante relevante, pelo que
remetemos a seguinte lista de otimizações para desenvolvimento e exploração no futuro:
- Implementação de elementos sonoros / narração dinâmica do texto de forma a auxiliar a
leitura aos leitores de tenra experiência.
- Acréscimo de quadros narrativos para maior variação na narrativa multilinear, de forma
a evitar repetições e consequente desmotivação para a leitura do livro em questão.
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- Jogos de compreensão dos conteúdos.
- Dicionário de palavras complexas.
- Implementação de experiências coletivas de leitura, talvez circunscritas ao espaço da aula
ou à turma, como estratégia de ensino/ aprendizagem.
- Adaptação do conceito do protótipo desenvolvido para temáticas escolares.
Julgamos que seria igualmente interessante a título exploratório desenvolver e
experimentar as seguintes funcionalidades:
- Gamificação da leitura, com acréscimo de uma pontuação sempre que a história é relida
(recompensa pela leitura).
- Progressiva complexificação lexical do texto sempre que é feita uma releitura.

6.3 Sugestões para futuras investigações
Partindo do princípio de que um trabalho deste caráter não deve nunca ser fechado,
permitindo deixar abertas portas para novos horizontes e para novos contributos, consideramos
que haverá todo o interesse em alargar o âmbito de projetos como o focado nesta dissertação
para abarcar necessidades educativas especiais, aprimorando o trabalho de forma a ir de
encontro a essas necessidades e ajudar a minimizá-las / colmatá-las.
Como afirma Sanches (1991), “Para a maioria das pessoas, a tecnologia torna a vida mais
fácil; para a pessoa deficiente, a tecnologia torna as coisas possíveis”.
Para Rodrigues et al. (1991) “...o computador tende a ser entendido como a voz, o ouvido,
o movimento que a deficiência subtraiu.”
Ambas as perspectivas acima descritas apontam no sentido de que as TIC estão a ganhar
uma importância crescente no âmbito do processo de ensino/aprendizagem em especial dos
alunos com NEE, na medida em que são meios facilitadores para uma aprendizagem
colaborativa, abrindo caminhos privilegiados para o desenvolvimento cognitivo por meio da
comunicação, da linguagem e de dimensões sócio-afectivas inimagináveis para os alunos de NEE
(Santarosa, 2001).
A utilização destas ferramentas representa não só um meio facilitador do processo de
comunicação para alunos com NEE, mas também potencia de forma inequívoca o
desenvolvimento de várias capacidades, como a coordenação visual, auditiva e motora, a
memória visual e o desenvolvimento do raciocínio lógico (Sousa & Rocha, 1996).
Assim, e com consciência desta realidade, fará sentido continuar a desenvolver o estudo e
protótipo desenvolvidos nesta dissertação, direcionando-os para necessidades especiais de
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grupos minoritários como alunos que sofrem de dislexia, por exemplo, doença que interfere
bastante com a capacidade de leitura em especial.
Por serem grupos minoritários, as suas necessidades são muitas vezes descuradas por parte
das entidades responsáveis, e numa sociedade que se quer justa e com igualdade de
oportunidades no ensino, é necessário promover esforços e sinergias no sentido de as
proporcionar. A construção de produtos como o visado nesta dissertação, ajustados para ir de
encontro a este tipo de necessidades educativas, seria um bom primeiro passo nesse sentido.

6.4 Autocrítica e reflexões finais
Para além dos resultados obtidos nesta dissertação em torno da avaliação do impacto da
utilização do livro digital educativo de narrativa multilinear como ferramenta capaz de envolver
crianças do primeiro ciclo do ensino básico nas atividades de leitura, todo o desenvolvimento
do trabalho de investigação em si conduziu a um processo natural de autoaprendizagem, sobre
o qual é de suma importância refletir.
Na sua globalidade, a investigação e desenvolvimento do projeto correram dentro do
esperado, sendo que conseguimos satisfazer os objetivos propostos para esta investigação, bem
como encontrar indícios para resposta às questões de investigação que nortearam todo o
trabalho desenvolvido.
Devemos reconhecer que no início foi um pouco difícil definir claramente a situação
problemática que orientou esta dissertação, sendo que não possuíamos uma visão ampla o
suficiente para reconhecer e definir de imediato o núcleo do problema a investigar. Contudo, e
durante a revisão bibliográfica com reconhecimento do que já foi feito na área de atuação
investigada nesta dissertação, tornou-se mais simples com conhecimento dos caminhos já
percorridos definir o caminho a percorrer.
Foi no entanto um grande desafio cumprir todas as etapas planeadas em tão curto espaço
de tempo, bem como a própria implementação do projeto proposto, que implicava
conhecimentos e aptidões bastante multidisciplinares. Foi assim necessário empreender uma
vasta pesquisa a nível de ferramentas e de design, bem como em torno do próprio público-alvo
desta investigação, com o qual não tínhamos tido anteriormente oportunidade de interagir a
nível pedagógico.
Foi um grande desafio mas acima de tudo um desafio muito satisfatório a nível pessoal,
pois providenciou-nos a oportunidade de interagir com um público-alvo pelo qual nutrimos
bastante carinho. Por outro lado, deu-nos igualmente a oportunidade de produzir conteúdos
para este público, desde a conceção da narrativa multilinear até ao desenvolvimento completo
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de um protótipo de livro educativo para leitura num dispositivo móvel que tem ganho terreno
na sociedade da informação como um dos prediletos na área das publicações digitais, o tablet.
Uma das principais limitações deste estudo prendeu-se especialmente com o curto espaço
de calendário para a larga lista de tarefas a cumprir, pelo que importa ressalvar que
consideramos que seria interessante termos tido a oportunidade de efetuar vários momentos
de testes com a amostra para uma verificação mais robusta dos resultados obtidos. Tal não foi
possível, e por isso remetemos esse trabalho para oportunidades futuras.
Por tudo isto, fazemos um balanço muito positivo desta experiência, aguardando a
oportunidade de aprofundar esta temática em estudos futuros numa tentativa de conceder
novos contributos, ainda que pequenos, no sentido de melhorar uma área tão importante para
sociedade e tantas vezes menosprezada como é a Educação.
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A Narrativa Multilinear No Livro Digital
Educativo:
Uma experiência de desenvolvimento e
utilização com alunos do 1.º ciclo do ensino básico
Juliana Monteiro
06 de Maio de 2013

Resumo:
No âmbito da Dissertação de Mestrado “A Narrativa Multilinear No Livro Digital Educativo:
Uma experiência de desenvolvimento e utilização com alunos do 1.º ciclo do ensino básico”,
este estudo propõe-se avaliar a utilização do livro digital com narrativa multilinear na esfera
educativa como ferramenta capaz de envolver e entusiasmar as crianças do primeiro ciclo no
contacto com a leitura.

Objetivos:
Sistematizando, os objetivos principais desta dissertação resumem-se aos seguintes
pontos:
●

Perceber de que forma a multilinearidade da narrativa contribui para aumentar ou
diminuir o interesse pelos conteúdos e para a compreensão e aprendizagem eficaz da
mensagem

●

Analisar empatia, entusiasmo e envolvimento do público-alvo na interação com o livro
digital de narrativa multilinear

●

Avaliar a capacidade para a transmissão de mensagens educativas relevantes
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Descrição Sumária da Experiência
A experiência consistirá em convidar as crianças em pares ou grupos de 3 no máximo para
fazer a experimentação do livro digital. Durante a experiência, será feita uma avaliação da
experiência com base na observação, numa entrevista e num breve questionário.

Ordem de Trabalhos
Em termos de experiência, proponho o seguinte como ordem de trabalhos:
1. Breve entrevista quebra-gelo com os meninos, com o objetivo de preencher uma
grelha que permita caracterizar melhor a amostra e a sua relação com a leitura:
a. conhecer melhor o contexto socio-económico do público-alvo;
b. Explicar o tipo de narrativa com a qual terão contacto de seguida;
2. Experiência de leitura e observação.
a. observar os seguintes aspetos:
i.

Facilidade de manuseio / aprendizagem da forma de interagir com o
protótipo

ii. Ansiedade demonstrada ao longo da experiência
iii. Reação individual face à multilinearidade da narrativa (intrigados,
motivados, desmotivados?)
iv. Entusiasmo:
1. com a história
2. com as ilustrações / detalhes
3. com a utilização do tablet
v. Divertimento (através de grelha baseada numa adaptação de algumas
das heurísticas de Malone ao produto em estudo - livro digital de
narrativa multilinear)
vi. Observação do “estado de espírito” das crianças no final da experiência
de leitura (satisfação, reflexão, se comentam a história entre si)
vii. Potencial de releitura
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3. Entrevista final para recolher de forma direta as opiniões das crianças relativamente
aos seguintes aspetos:
a. Perceber de que forma a multilinearidade da narrativa contribui para aumentar
ou diminuir o interesse pelos conteúdos
b. Analisar empatia, entusiasmo e envolvimento do público-alvo na interação com
o livro digital de narrativa multilinear
c. Avaliar a capacidade para a transmissão de mensagens educativas relevantes
d. Avaliar o interesse do público-alvo em produtos deste género para a
aprendizagem de matérias escolares.
e. Perceber se a utilização de ferramentas digitais pode ser um incentivo para a
leitura para o público em estudo.
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ANEXO C

Material produzido para a experiência de campo
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Questionário Inicial

Objetivos:
1. Caracterização da amostra;
2. Auscultar qual o conhecimento prévio da amostra no que diz respeito à utilização das
tecnologias da informação e às atividades que normalmente executam com recurso a
esta;
3. Quebra-gelo;
Nome
Idade
Sexo
Ano Escolar
Tens computador?
E tablet?
O que costumas fazer no
computador?

E no Tablet?

Gostas de ler?

O que é que gostas mais
nos livros?

Já alguma vez leste algum
livro num tablet?
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Tópicos de Observação e de Orientação para o Registo das
Notas De Campo
Objetivo geral: Observação e recolha de informação relevante acerca dos seguintes aspetos:
1. Facilidade de manuseamento / aprendizagem da forma de interagir com o protótipo
2. Ansiedade demonstrada ao longo da experiência
3. Reação individual à multilinearidade da narrativa (intrigados, motivados,
desmotivados?)
4. Entusiasmo:
a. com a história
b. com as ilustrações / detalhes
c. com a utilização do tablet
5. Observação do “estado de espírito” das crianças no final da experiência de leitura
(satisfação, reflexão, se comentam a história entre si)
6. Reação das crianças à releitura (às variações na narrativa)
7. Potencial de releitura (3ª leitura)
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Guião de Entrevista / Discussão Final
Objetivos gerais:


Perceber de que forma a multilinearidade da narrativa contribui para aumentar ou
diminuir o interesse pelos conteúdos.



Analisar empatia, entusiasmo e envolvimento do público-alvo na interação com o livro
digital de narrativa multilinear



Avaliar a capacidade para a transmissão de mensagens educativas relevantes



Avaliar o interesse do público-alvo em produtos deste género para a aprendizagem de
matérias escolares.



Perceber se a utilização de ferramentas digitais pode ser um incentivo para a leitura
para o público em estudo.

1. Gostaram do livro?
2. De que gostaram mais:
Aspeto do livro?: ilustrações? Animações?
Forma diferente de leitura?
Histórias? (analogias com jogos: desenvolvimentos diferentes)
1.
3. É mais ou menos interessante do que as leituras em que a história é sempre igual de cada vez
que lês? Porquê?
4. Como conseguem explicar a história ou o livro aos colegas?
5. Parece que as histórias que cada um leu são todas parecidas mas diferentes. Ficaram curiosos
para voltar a ler o livro?
6. Conseguem dizer-me qual a moral desta história?
7. Gostavam que os livros da escola explicassem a mesma matéria de maneiras diferentes?
Acham que era mais fácil para aprender?
8. Gostavam de ler mais livros num tablet? Porquê?
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6.4.1 Questionário Final
Este questionário tem como objetivo ajudar-me a
perceber se o livro digital que te apresentei é satisfatório
para ti e de que forma poderei melhorá-lo se não for.
Por favor coloca uma cruz em “sim” se concordares
com a afirmação, “não” se não concordares, ou “mais ou
menos” se estiveres indeciso.
Não demora mais de 10 minutos.
Se tiveres alguma dúvida, estou aqui para te ajudar.

Parte 1: Avaliação do divertimento

Afirmações

Sim

6. Sei o que tenho que fazer para ler o livro e consigo
chegar ao fim. Fiquei com vontade de descobrir as
várias versões da história.

7. A informação do livro é clara e não me confunde. O
livro diz-me sempre quando consigo terminar a
minha leitura.

8. As imagens animadas e a forma diferente de contar a
história deixam-me curioso(a) e com vontade de ler
mais o livro.

9. A forma de interagir com o livro é clara e não me
confunde. Por isso leio sossegado sem desviar a
atenção do que estou a ler.

10.Ao ler a história neste livro, sinto como se estivesse
dentro da história. Os personagens e as ilustrações
puxam pela minha imaginação.
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Mais ou
menos

Não

Parte 2 – Avaliação da Usabilidade

Sim
Afirmações

Mais ou Não
menos

1 Sei em que página do livro estou e o que tenho que
fazer para continuar a leitura.
2 Consigo compreender a linguagem do livro e consigo ler
sem precisar de instruções.
3 Consigo sair ou voltar ao livro quando quero.

4 O funcionamento do livro é claro e sempre igual e por
isso não tenho de me preocupar em decorar como
funciona.
5 O funcionamento do livro é simples e não me
confunde. Assim nunca me distraio da leitura.

Espero que tenhas gostado do livro “Capuchinho Vermelho e os Perigos da Internet” e que te
tenhas divertido.

Obrigada pela tua colaboração!
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ANEXO D
Texto concebido para os quadros da narrativa multilinear
(adaptação do conto infantil Capuchinho Vermelho)
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Texto concebido para os quadros da narrativa multilinear
(adaptação elaborada com base no conto infantil Capuchinho Vermelho disponível na
ficha de trabalho Estratégias de trabalho para o conto: O capuchinho vermelho (n.d.).
Obtido em Março de 2013, de http://www.slideshare.net/susanamilheiro/estratgiascapuchinho)
Quadro

a

b

c

Capa

Capa a

Capa b

Capa c

Era uma vez uma linda
menina, que vivia numa
bonita aldeia, e a quem
chamavam de Capuchinho
Vermelho.
Assim se chamava porque
usava todos os dias um
chapéu vermelho, feito pela
sua querida avó.

Era uma vez uma linda
menina, que vivia numa
bonita aldeia, e a quem
chamavam de Capuchinho
Vermelho. Assim se chamava
porque usava todos os dias
um chapéu vermelho, feito
pela sua querida avó.

Era uma vez uma linda
menina, que vivia numa
bonita aldeia, e a quem
chamavam de Capuchinho
Vermelho. Assim se chamava
porque usava todos os dias
um chapéu vermelho, feito
pela sua querida avó.

(fundo diferente)

(fundo diferente)

Certo dia, a mãe pediu-lhe
um favor:
- Capuchinho Vermelho! Tens
aqui um cesto preparado
com uns bolinhos acabados
de fazer. Leva-o por favor à
avó, que está muito
constipada. Mas vai pela
beira da estrada,
Capuchinho, ouve o que te
digo! Se te aparece o lobo é
um grande perigo!

Estava o Capuchinho a ver o
que se passava na Internet
toda entretida, quando a
mãe lhe pediu para ir a casa
da avó, que estava doente,
levar-lhe um cesto com
comida.
“Mas ouve o que te digo,
Capuchinho”, disse a mãe,
“não vás pelo caminho da
floresta, porque tem muitos
perigos à espreita!”

(fundo diferente)

(fundo diferente)

Como a menina adorava a
avó, deu um salto da cadeira
e pôs-se logo a caminho, mas
não sem antes partilhar com
os seus amigos da internet o
que ia fazer. Ir a casa da avó
vinha mesmo a calhar. A avó
dava-lhe sempre presentes

Para sermos francos, a
menina ficou um pouco
aborrecida, mas como era
amiga da avó, preparou-se,
despediu-se dos amigos com
quem estava a conversar na
Internet, justificando que
tinha que ir visitar a sua avó,
e assim fez.

1

2

3

Certo dia, estava a
Capuchinho a conversar com
os amigos na internet toda
contente, quando a mãe lhe
pediu para ir a casa da avó,
que estava doente, levar-lhe
um cesto com comida.
Mas a mãe também a avisou
para não falar com estranhos
e para não se desviar do seu
caminho, porque o caminho
da floresta era muito
perigoso!
Para sermos francos, a
menina ficou um pouco
aborrecida, mas como era
amiga da avó, contou aos
amigos onde ia e,
despedindo-se, fez-se ao
caminho.
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quando a Capuchinho a
visitava.
(detalhes diferentes - fundo e
ilustrações animadas)
De repente, surgiu-lhe um
grande lobo à sua frente...
“Onde é que vais, linda
menina?”, perguntou o lobo.

4

Como a Capuchinho
Vermelho não se lembrou do
que a sua mãe lhe tinha
recomendado, respondeu-lhe:
“Vou até casa da minha avó.
Tenho alguns bolos para lhe
dar.”

O lobo já sabia para onde a
menina ia porque andava a
segui-la nas redes sociais e
por isso já tinha um plano.
5
“Capuchinho, queres fazer
um jogo? Vamos ver quem é
que chega primeiro a casa da
tua avó... Tu vais pelo
caminho da esquerda e eu
pelo da direita.” Propôs o
lobo.

(detalhes diferentes - fundo e
ilustrações animadas)

Pelo caminho a Capuchinho
apercebeu-se de que estava a
ser seguida, exactamente
pelo Lobo! Como a menina
sabia que não se pode
confiar nos lobos, tentou
despistá-lo e nunca
respondeu aos seus
chamamentos, fingindo não
ouvir. Como o Lobo não
parava de seguir a menina,
ela desviou-se do caminho da
estrada para despistar o
Lobo.

Pelo caminho encontrou o
lobo. Era um lobo bem
arranjado e parecia
simpático, mas como a
menina sabia que não se
deve falar com estranhos não
lhe prestou atenção nem
respondeu às suas perguntas,
e tentou despistá-lo.

(detalhes diferentes - fundo
e ilustrações animadas)

(detalhes diferentes - fundo e
ilustrações animadas)

O lobo já sabia para onde a
menina ia porque fingiu ser
amigo da menina na Internet,
sem que ela visse quem ele
realmente era, e por isso já
tinha um plano. Dirigiu-se
direitinho para casa da avó.

O lobo tinha visto na Internet
que a menina tinha uma avó
numa casa conhecida que
ficava no meio da floresta.
Por isso, dirigiu-se direitinho
para lá, já com um plano bem
engenhoso.

(detalhes diferentes - fundo e
ilustrações animadas)

(detalhes diferentes - fundo
e ilustrações animadas)

Enquanto a menina
procurava o caminho, o lobo
chegou a casa da avó e bateu
à porta.
“Quem é?”, perguntou a avó.

Assim que lá chegou, o lobo
matreiro imitou a voz da
menina. Assim conseguiu
entrar na casa e de imediato
trancou a pobre avó no
armário.

A Capuchinho Vermelho
pensou que ia ser divertido e
aceitou brincar com o lobo.
Enquanto a menina
procurava o caminho, o lobo
chegou a casa da avó e bateu
à porta.
“Quem é?”, perguntou a avó.
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6

O lobo, muito contente, riase... Com a voz mais fina
disse:
“Sou eu avó, a Capuchinho
Vermelho. Posso entrar?”
“Sim minha netinha, entra!”,
respondeu a avó.
O lobo entrou e, sem
esperar, saltou sobre a pobre
avó e prendeu-a no armário!
De seguida, vestiu a roupa da
senhora e meteu-se na cama
à espera que a Capuchinho
Vermelho chegasse.

E eis que a menina bate à
porta...

7

“Entra, Capuchinho!, disse o
lobo com voz disfarçada. O
Capuchinho Vermelho
entrou e reparou logo que a
avó estava muito diferente
desde a última vez que se
viram, mas como ela estava
doente pensou que era
normal.
Então começou a encher o
lobo de perguntas:
“Avó, que grandes braços tu
tens! “, disse a menina.
E o lobo respondeu:
“São para te abraçar melhor,
minha netinha!”
“E as tuas orelhas... Que
grandes elas são!”
“ São para te ouvir melhor,
minha neta.”
“ Avozinha! E que dentes tão
grandes tu tens!”
“ São para te comer
melhor!”, gritou o lobo.

O lobo, muito contente, riase... Com a voz mais fina
disse:
“Sou eu avó, a Capuchinho
Vermelho. Posso entrar?”
“Sim minha netinha, entra!”,
respondeu a avó.
O lobo entrou e, sem
esperar, saltou sobre a pobre
avó e prendeu-a no armário!
De seguida, vestiu a roupa da
senhora e meteu-se na cama
à espera que a Capuchinho
Vermelho chegasse.
(detalhes diferentes - fundo e
ilustrações animadas)

De seguida escolheu o pijama
mais divertido que a avó
tinha, já que nem qualquer
coisa servia para um lobo
vaidoso como ele vestir!
Escolheu o das bolinhas
verdes e escondeu-se sob os
lençóis à espera da
Capuchinho.

Quando a Capuchinho
Vermelho chegou a casa da
avó, percebeu logo que era o
Lobo que estava na cama e
não a sua querida avó.
Fingiu que não percebeu, e
fez-lhe as perguntas do
costume. Só que, esperta, a
menina pegou
disfarçadamente no
telemóvel que tinha na cesta
dos doces sob a toalha e
enviou sem que o lobo se
apercebesse uma mensagem
ao pai, que era caçador, para
que viesse logo ajudá-la.

Quando a Capuchinho
Vermelho chegou a casa da
avó, percebeu logo que era o
Lobo que estava na cama e
não a sua querida avó.
Fingiu que não percebeu, e
fez-lhe as perguntas do
costume. Só que, esperta, a
menina pegou
disfarçadamente no
telemóvel que tinha na cesta
dos doces e enviou sem que
o lobo se apercebesse uma
mensagem ao pai, que era
caçador, para que viesse logo
ajudá-la.

(detalhes diferentes - fundo e
ilustrações animadas)

(detalhes diferentes - fundo e
ilustrações animadas)

E o lobo saltou sobre o
Capuchinho Vermelho e
tentou apanhá-la para a
comer, mas a menina fugiu e
telefonou muito aflita ao pai,
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(detalhes diferentes - fundo e
ilustrações animadas)

que era caçador, para vir
ajuda-la depressa.

8

9

O pai chegou em poucos
instantes e ameaçou o lobo
de que teria que se ver com
ele e com a Polícia se alguma
vez voltasse a perseguir a sua
filha ou fizesse mal à avó.
Assim o lobo fugiu assustado
e como aprendeu a sua lição
nunca mais voltou a fazer
maldades.

O pai chegou em poucos
instantes e ameaçou o lobo
de que teria que se ver com
ele e com a Polícia se alguma
vez voltasse a perseguir a sua
filha ou fizesse mal à avó.
Assim o lobo fugiu assustado
e como aprendeu a sua lição
nunca mais voltou a fazer
maldades.

O pai chegou em poucos
instantes e ameaçou o lobo
de que teria que se ver com
ele e com a Polícia se alguma
vez voltasse a perseguir a sua
filha ou fizesse mal à avó.
Assim o lobo fugiu assustado
e como aprendeu a sua lição
nunca mais voltou a fazer
maldades.

(fundo diferente)

(fundo diferente)

A Capuchinho Vermelho
também aprendeu uma
grande lição!

A Capuchinho Vermelho
também aprendeu uma
grande lição!

A Capuchinho Vermelho
também aprendeu uma
grande lição!

Partilhar informação pessoal
na internet é tão perigoso
como falar com estranhos!
Nunca se sabe quem poderá
estar à escuta, e a mãe já a
avisara mas ela ignorara.

Partilhar informação pessoal
na internet é tão perigoso
como falar com estranhos!
Nunca se sabe quem poderá
estar à escuta, e a mãe já a
avisara mas ela ignorara.

Partilhar informação pessoal
na internet é tão perigoso
como falar com estranhos!
Nunca se sabe quem poderá
estar à escuta, e a mãe já a
avisara mas ela ignorara.

Aprendeu agora que afinal,
ser obediente aos pais é ser
inteligente!

Aprendeu agora que afinal,
ser obediente aos pais é ser
inteligente!

Aprendeu agora que afinal,
ser obediente aos pais é ser
inteligente!

(fundo diferente)

(fundo diferente)

10
Recomeçar
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