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A informação noticiosa a que diariamente estamos expostos tem acompa-

nhado os novos contextos de comunicação e os novos dispositivos de arma-

zenamento, proporcionando-lhe um aumento exponencial de propagação 

de notícias a uma velocidade cada vez maior,  alcançando cada vez mais 

um elevado número de indivíduos, o que enquadra este tipo de informação 

num dos fenómenos mais estudados no século XXI – a information overflow. 

Este aumento de informação obrigou a que plataformas  web como o 

Verbatim, se transformassem em ferramentas úteis, de extracção de notícias 

nacionais (de distribuidoras online de informação), precisamente com o 

propósito de gerir a complexidade actual da informação disponibilizada. 

Uma vez realizada a filtragem e extracção dos dados por esta plataforma, o 

estudo presente teve por objectivo apoiar visualmente o  Verbatim permitin-

do a percepção visual sintética do grau de contaminação informativa que 

o indivíduo está sujeito. O projecto word4word evidencia o modo como as 

sociedades parecem hoje manipuladas pelo grau de incidência e repetição e 

certas informações noticiosas. 

Pode-se concluir assim que o word4word cumprirá a função de monitoriza-

ção gráfica das palavras de ordem mais frequentes e duradouras no ciberes-

paço, assumindo desta forma uma função reveladora de conhecimento ou 

de meta-informação. 

resumo





The news information we are exposed on a daily basis has been following 

new contexts of communication and new storage devices. Providing you 

with an exponential increase in the spread of news at an increasingly speed 

and reaching an ever-increasing number of individuals which encompasses 

this type of information in one of the most studied phenomena in the XXI 

century - the information overflow. This information increase forced the web 

platforms such as Verbatim to evolve into useful tools and mining national 

news (online distribution of information), precisely in order to manage the 

complexity of the current available news. Once filtering is performed and 

extraction of the data by the platform done, the present study was designed 

to assist visually Verbatim allowing visual perception synthetic degree of 

information contamination that the individual is subject. 

The project word4word highlight how today societies seem manipulated by 

the incidence and degree of repetition and some news stories.

 It can be concluded that word4word will fulfil the monitoring function of 

the graphic words of a more frequent and lasting in cyberspace, assuming 

thus revealing a function of knowledge or metadata.
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01

 “Today’s consumer is the progeny of the technology age” (1) 

Hoje o consumidor é a ascendência da era tecnologica. 

A era digital está a ser tão importante no séc. XXI, quanto a introdu-

ção dos tipos móveis inventados por Johann Gutenberg, foi no 

séc. XVII, na  produção do livro impresso. Na época revelou-se como 

o melhor veículo de propagação da alfabetização e de conhecimen-

to. Por muitos séculos, o livro foi o melhor método de disseminação 

de informação, até que a nova era trouxe a possibilidade de refun-

dir esta informação física, em informação digital. 

Esta mudança de contexto facilitou a oportunidade de armazenar 

um número exponencial de informação e ainda permitiu que cada 

utilizador se transformasse num potencial produtor da mesma, ao 

deixar que este interagisse em redes sociais online. 

Ambientes desenvolvidos para computador e usados na  internet, 

servem de suporte a estas relações entre utilizadores e servem, 

também, de veículo de disseminação e armazenamento de dados. 

Contudo, a maioria desta matéria digital encontra-se dispersa em 

biliões de links ou organizada em ficheiros de longas lista que 

impedem a capacidade de introspecção sobre estes dados. Para 

agravar ainda mais esta dispersão, o acumular sucessivo destes 

dados, ao longo do tempo, criou  uma desmesurada  sobrecarga 

que deu  origem ao fenómeno “information oveflow”. 

introdução

1. WOOLMAN, Matt.  

Digital Information Graphics. 

Editora Thames&Hudson, 2002
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A sobrecarga de informação é uma das principais preocupações 

do designer, na representação dos resultados obtidos por estes 

sistemas. 

Antes dos computadores, já o papel do designer estava envolvido 

na organização e representação de sistemas visuais. Agora, com as 

tecnologias digitais, o designer tem a possibilidade de reforçar o seu 

papel. Novos desafios de mapeamento de informação possibilitam 

a criação de  novos sistemas de organização que se debruçam 

sobre o mesmo ideal – a  visualização de dados, de forma a facilitar 

a capacidade cognitiva – na tentativa de construírem uma nova 

linguagem.  E assim, nesta “arte cognitiva” (Philipe Morrison), esta-

belecesse uma interacção de gráficos, números e ilustrações que 

compõem um corpo de dados complexos, compreensíveis e ime-

diatamente acessíveis às suas audiências. É importante salientar, 

que a sua função e ajuda não passa apenas pela representação, al-

guns destes sistemas, têm a capacidade de prever antecipadamen-

te acontecimentos, enquanto outras têm a capacidade de quantifi-

car e explicar visualmente uma série de dados e ocorrências. 

É neste ambiente de comunicação digital que a era tecnológica 

nos mantém em permanente contacto. Desde o momento que 

acordamos, com o despertador, até às diversas tarefas que durante 

o dia executamos que lidam com troca, interacção, produção e 

armazenamento de informação. Por exemplo, o uso de e-mails, nú-

meros de telefone, dados astronómicos/meteorológicos, moradas, 

recibos, extractos bancários e muitos outros eventos que fazem 

parte da civilização contemporânea. 
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motIvação

O  indivíduo contemporâneo está permanentemente imerso em 

informação noticiosa audiovisual a par da tradicional informação 

impressa.  Outros meios de comunicação mais persuasivos e invasi-

vos envolvem os indivíduos na  sociedade actual.  É essencialmente 

esta distribuição massiva de informação on-line que leva muitos 

artistas de arte digital  e  designers a trabalharem sobre  o fenóme-

no da  “information overflow”, desenvolvendo alternativas visuais 

que permitem aos utilizadores e espectadores observarem milhares 

de dados.  Este fenómeno de distribuição aparece directamente as-

sociado à democratização dos regimes políticos como condição de 

liberdade. Existe uma clara manipulação da informação distribuída  

em diferentes fontes e percebe-se, com evidência, a presença de 

traços comuns demonstrando uma clara manipulação nacional da 

informação assim como uma submissão, consequências da depen-

dência internacional das grandes distribuidoras de informação.   

O projecto intitulado, word4word  desenvolve um estudo em torno 

de fenómenos relacionados com a difusão, visualização, distribui-

ção e acumulação da informação, em determinados intervalos de 

tempo, tendo como base de dados, informações de diversos meios 

de comunicação on-line, distribuídos pelos órgãos de comunicação 

portugueses. O sistema desenvolvido, pretende ser uma ferramenta 

alternativa de visualização de fluxos de informação, permitindo ao 

utilizador perceber, nos  diversos assuntos e tendências os  padrões 

que lhe permitam estabelecer conexões e formar ideias a partir da 

informação organizada esteticamente (om.q relativo aos sentidos). 



14

Para que este projecto fosse possível foi necessário a  colaboração 

de outro projecto denominado Verbatim(2) , a partir do qual foi feita 

a análise dos dados que serviram de base para a construção do pro-

jecto. O word4word contribui, desta forma,  com o desenvolvimento 

de sistemas visuais para  o projecto Verbatim na tentativa de servir 

de suporte visual à comunicação extraída por este sistema.   

objectIvos 

De uma forma geral, a investigação pretende contribuir para o 

exercício convergente na representação de uma nova simbólica 

associada a um desempenho colaborativo com outros dispositivos 

disponíveis na web,  de forma a  contrariar  uma visão concorrencial. 

Enquanto paradigma, opõem-se uma lógica colaborativa recen-

temente invocada pelas mais actuais investigações da biociência 

alternativa à visão exclusivista da evolução das espécies, sustentada 

na teoria da selecção natural. 

O presente projecto partilha assim de um ideal simbiótico  de bio-

design procurando integrar colaborativamente numa rede mais 

alargada de outros dispositivos de conhecimento (vocacionados 

à transformação de dados em informação); por isso não pretende 

concorrer com outros dispositivos de informação, mas aliar-se com 

o fim de disponibilizar e partilhar a informação extraída de dados 

quantitativos, isto é o seu “conhecimento”. 

2. http://pattie.fe.up.pt/verbatim/
(12.03.08)
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Como já foi referido, o projecto Verbatim é  um dos motivos e con-

texto escolhido para  o desenvolvimento do estudo. É indispensável 

nesta fase perceber o funcionamento deste sistema de extracção, 

para que se percebam  alguns dos seus problemas e se redefinam 

outros dos objectivos deste estudo. 

verbatIm  Esta plataforma foi constituída com o objectivo de 

combater justamente, o fenómeno de acumulação de informação. 

No sentido de dar resposta a este problema, a plataforma utiliza 

ferramentas automáticas de filtragem de informação - “personal 

information butlers”. Estas ferramentas fazem a extracção e classifi-

cação de dados retirados de diversas fontes que se assumem como  

plataformas distribuidoras de informação on-line. A obtenção dos 

extractos de citações e tópicos de notícias é feita em tempo real 

“live new feeds” e é apresentada num web-base. A escolha de 

extracção de citações, é o método de triagem usado, por combinar 

diferentes opiniões sobre todas as notícias. 

O sistema usa um número fixo de data feeds (3). A maioria das fon-

tes pertencem a um mainstream de médias portugueses. 

A recolha de novas notícias é feita inicialmente de fontes mainstre-

am genéricas, para não ser necessário fazer um rastreamento da 

web na extracção de novas notícias. Uma vez que os feeds (fontes) 

são conhecidas previamente a sua descodificação é costumizada. 

A colecta está programada para ser realizada periodicamente de 

hora em hora, em todas as fontes. O projecto tem, também, em 

conta as notícias que são transferidas várias vezes e para este caso 

usa uma URL do item da notícia quando detecta um conteúdo du-

plicado. A estatística da duplicação de notícias é uma das variáveis 

3. data feeds é um formato de dados 

usados pelos utilizadores da web com 

a intenção de receberem em tempo 

real um upload da fonte de dados 

escolhida e cujo os seus conteúdos são 

devolvidos ao utilizador em formato 

HTML (conteúdo de página web) ou 

link da página web e outros formatos de 

digital media. Um exemplo de um data 
feed são os RSS.  http://www.ietf.
org/ (25.05.09)
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importantes neste estudo, por ser um dado que permite perceber 

quais as notícias que são mais propagadas entre as fontes.

As citações extraídas são compostas por uma refêrencia de tópico 

(palavra-chave), fonte,  autor,  nº de repetições e tempo. A 

filtragem destas varáveis permite a comparação entre as mesmas,  

acabando por funcionar como um “watch dog” automático. Por 

exemplo, permite confrontar citações sobre a mesma fonte ou cita-

ções com coincidência temporal.  É importante esta relação  e com-

paração de  variáveis já que os utilizadores podem tirar conclusões 

para além da informação apresentada. Mais à frente, no capítulo da 

análise dos dados, será feita a caracterização dos mesmos e a sua 

aplicação no sistema desenvolvido. 

Esta plataforma é uma ferramenta útil, contudo o tipo de organi-

zação determinada para a  apresentação das citações extraídas, 

mostra algumas dificuldades na comunicação de outras variáveis, 

nomeadamente nos tópicos que agregam um número elevado 

de citações não se percebendo as relações cronológicas entre as 

citações. A implementação visual  de um sistema de mapeamento 

de dados tenta apoiar alguns destes problemas e levantar ques-

tões relacionadas com:  a perspectiva temporal de um tópico, o 

grau da repetição das citações e o seu grau de propagação. Os 

objectivos deste estudo não se limitam apenas ao melhoramento e 

suporte da plataforma Verbatim. 

LImItações físIcas e psIcoLoGIas  Outros aspectos a ter em conta, 

tem haver com as  limitações físicas e psicológicas, as quais  não 

permitem ao indivíduo obter uma percepção sintética do grau de 

contaminação informativa a que está sujeito. A recente disponi-
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bilização dos dispositivos para tradução gráfica de dados numéri-

cos resultado da filtragem de fontes de informação, que operam 

virtualmente,  podem inverter a situação anterior, ao confrontar 

visualmente os utilizadores com a tradução estatística dos temas 

vinculados com palavras-chave. 

Questiona-se mesmo se as sociedades não são manipuladas no seu 

comportamento colectivo, pela incidência dessas mesmas pala-

vras e consequente motivação emocional ou ainda numa terceira 

hipótese, e acreditando na genuidade imparcial das distribuidoras 

de informação, na variedade dessa incidência, ao representar visu-

almente a variedade estatística dos principais temas, ao longo do 

ano, potenciando uma contra resposta preventiva. 

paLavras-chave  A palavra-chave é extremamente importante por 

transmitir  uma  força comunicativa e  causar um impacto emo-

cional elevado. Por exemplo palavras como “crise” ou “terrorismo” 

causam um  impacto maior do que outras palavras como “desporto” 

ou “Lisboa”.  

Há palavras que têm o poder de “matar” ou de diminuir as capaci-

dades vitais do indivíduo, enquanto outras têm a capacidade de 

motivar. As palavras são na cultura humana um instrumento de 

comunicação de elevada capacidade e influência sobre os que a 

escutam. Essa influência só pode ser reduzida quando confrontados 

com a evidência das suas próprias limitações fantasmáticas, já que 

não são as palavras que têm poder, mas a nossa representação dos 

seus efeitos. Este mecanismo de visualização permite denunciar os 

mecanismos artificiais de reprodução e propagação de certas 

Escritor e poeta  senhor alfacinha da silva  morreu 

durante uma sessão de homenagem, “assassinado” pelos que 

estavam a homenagear. Notícia em: http://ultimahora.
publico.clix.pt/ (05.02.09)
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palavras com o intuito comercial, moral, político ou social, inverten-

do no receptor a sua condição passiva e despertando a sua capaci-

dade critica ou pró-activa. Estas palavras correspondem nos dados 

aos tópicos das citações, que categorizam o assunto da extracção. 

estétIca vIsuaL  Dados descrevem fenómenos ou processos e a 

representação desses dados correspondem a uma “imagem”  

desses fenómenos. Uma das principais considerações a ser feita no 

processo de visualização é a  escolha da sua técnica, que depende 

do tipo das variáveis escolhidas e do objectivo de comunicação 

destas em interacção. O seu mapeamento não pretende ser uma 

representação científica, mas um ponto de vista pessoal  dirigido 

à  alerta para o controlo e propagação de notícias, pelos meios de 

comunicação.  A dimensão visual  foi fundamental neste  estudo, na 

medida em que a sua própria forma é comunicação. É na  estética 

visual do sistema que se implementa a mais oportuna criatividade 

do seu desenho.  

Para além do processo de data mining, onde se explora os dados 

com a intenção de encontrar padrões consistentes, como regras 

de associação de padrões ou sequências temporais que deixam 

transparecer novos subconjuntos de dados, é na parte estética que 

existe a possibilidade de  criar novas linguagens visuais de comu-

nicação.  Assim, como transformámos a massa de pensamentos em 

língua e a registámos em palavras, também a informação imaterial 

ganha forma na criação destes sistemas de suporte à comunicação 

que se transformam no corpo da mensagem.   

4. data mining: “The process of 

extracting useful information from a 

disparate collection of DATABASES, FILES, 

and other sources such as WEB PAGES. 

A typical data mining operation might 

be carried out by a bank to discover the 

financial profile of customers who opt for 

a particular type of credit card. 

Data mining software often uses some 

artificial intelligence technology and 

quite a lot of statistical theory.”

www.encyclopedia.com 
(06.06.09)



19

questões

Até que ponto a organização estética do mapeamento das citações 

extraídas pelo  Verbatim é útil na percepção de variáveis que nos 

permitam dar resposta às questões: 

De que modo os meios de comunicação social portugueses controlam as 
propagação das notícias? 

Qual a importância e o poder das palavras-chave mais propagadas na 
sociedade?

Quais as notícias que sobrevivem mais longamente e se propagam em 
maior número?  Que grau  de impacto é que este tipo de propagação tem 
sobre a sociedade? 

De que forma a visualização de um padrão de dados organizados 
cronologicamente em diagrama, nos permite prever futuros padrões de 
novas informações e nos possibilita formar  um pensamento à cerca da 
informação a que se está sujeito diariamente? 

Na divulgação da informação surge um segundo fenómeno 

complementar à afirmação directa, sempre que os meios sugiram 

apenas narrativas que serão reescritas ou imaginadas subjectiva-

mente pelo leitor. 
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02

Antes de abordar os conceitos e metáforas que sustentam o estudo, 

é importante percebermos o modelo de  metáfora que utilizamos 

para entender o mundo. Foi  durante a leitura de um post publica-

do no link spacecollective(5), “hypertext/?=”The Metaphor is the 

Message”, que se formou uma consciência maior sobre algumas 

ideias relacionadas com o trabalho; o autor do post é o criador do 

sistema Mind Meister.(6) 

O modo como vemos o mundo influência os nossos projectos, 

atitudes e principalmente a maneira como pensamos sobre ele. 

O entendimento do mundo evolui com as metáforas que criamos. 

A forma da metáfora diz muito sobre uma cultura que emergiu 

dela. É este o pensamento que fundamenta a ideia  -  “a metáfora 

é a mensagem”. Durante milénios ela foi usada por religiões, filóso-

fos, cientistas e psicólogos que cultivaram inúmeras metáforas para 

a alma,  mente e consciência. A metáfora é a dimensão poética da 

linguagem. A própria língua é uma metáfora de metáforas. 

No post “hypertext/?=”The Metaphor is the Message”, o autor re-

fere Rodney A. Brooks (7), conta que ainda jovem leu que o cérebro 

humano era como uma rede de comutações telefónicas. Mais  tarde 

tornou-se um computador digital e em seguida um computador 

massivamente paralelo.  Posteriormente, alguém lhe colocou outra 

questão – não é o cérebro humano como um world wide web?

conceItos

6. www.mindmeister.com
(12.04.09)

7. professor de robótica 
da panasonic, MIT, CTO, iRobot Corp 

e autor do livro “Flesh and Machines”.

http://www.edge.org/ (20.05.09)

5. “Spacecollective. Where forward 

thinking terrestrials exchange ideias and 

information about the stae of the species, 

their planet and the universe, living the 

lives science fiction today. “

http://spacecollective.org/
(07.02.09) 
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“Isn’t the human brain just like the world wide web?”.

Rodney afirma-nos que o cérebro parece ser sempre uma das mais 

avançadas tecnologias que nós seres humanos dispomos, actual-

mente. De facto isto verifica-se, sempre que nos deparamos com 

uma explicação difícil de transmitir, optando por usar como suporte 

a explicação, por comparação, do funcionamento de um  disposi-

tivo tecnológico. Observa-se uma enorme tendência a usar novas 

tecnologias e teorias inventadas como metáfora a partir das quais  

se constrói uma explicação à cerca de tudo o que nos envolve ou 

estrutura. A própria língua está submersa em artefactos de metáfo-

ras, frases e palavras que se tornaram parte do entendimento sobre 

o mundo, de tal forma que acabamos por viver sobre a tecnologia 

que inventamos, produto e produtora do nosso cérebro.  

A cultura movimenta-se, e por vezes inspira-se em modelos que 

observa no momento no mundo. Um exemplo desta reacção pode 

ser observado nos projectos dos arquitectos contemporâneos que 

se baseiam  em formas orgânicas, modelos que originalmente se 

apresentavam exclusivos da química orgânica e nas teorias evolu-

cionárias. Richard Dawinks (8) na sua “teoria do meme”  foi influen-

ciado pela ideia e compreensão da genética. 

A tecnologia também recorre a imagens que se baseiam na biologia 

e outras ciências naturais  para explicar o seu funcionamento, trans-

formando em seguida estas influências em metáforas e conceitos. 

Na tese de Manuel Lima (9) a “teoria do meme”  é utilizada para des-

crever o conceito de propagação de informação na blogoesfera. 

9. manuel Lima é designer 

de interactivos, investigador, fundador 

do site  visualcomplexity.com 

e autor da tese “Blogviz, Mapping 

the dynamic of informatio Diffusion in 

Blogspace”,  2004

8. Dawkins, Richard. o Gene egoísta, 

2003
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A relação que Manuel Lima estabeleceu no seu trabalho ao con-

ceito, acabou por influenciar este estudo e utilizar também este 

conceito como metáfora explicativa do projecto. 

Antes de avançar penso ser importante fazer uma breve referência 

sobre a definição da teoria da memética.

MeMe e a teoRia da memética   

A memética é o estudo científico dos memes. O termo “meme” foi 

estabelecido pela primeira vez por richard dawkins em 1976 no 

seu livro “O gene Egoísta”. A palavra meme refere-se a uma unidade 

de bens culturais transmitidos, ou uma unidade de imitação. 

O meme é considerado como um padrão de auto-propagação, ou 

seja a propagação de unidade cultural evolutiva. 

“A maior parte daquilo que o homem tem de pouco usual pode ser re-

sumido a uma palavra: cultura (...). A transmissão cultural é análoga à 

transmissão genética, no sentido de que, sendo embora essencialmen-

te conservadora, pode dar origem a uma forma de evolução”. (Dawkins, 

1989, p.259)

 

A evolução é feita a partir dos memes que se encontram espalha-

dos na nossa cultura. A sua propagação é feita por unidades de 

evolução cultural, ou unidades de informação que se encontram 

na memória de um ser humano ou num artefacto que suporte essa 

unidade de informação, como por exemplo: revista, tecnologias, 

CDs, livros e outros,  de modo a fomentar  a sua disseminação e 

a comunicação das mesmas. O recurso aos memes pode não ser 
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exclusivamente de propagação mimética (tradicionalista), mas de 

crítica e transformação cultural.  

“Um ‘meme ideia‘ pode ser definido como uma entidade capaz de se 

transmitir de um cérebro para o outro. O meme da teoria de Darwin é 

portanto, a base essencial de uma ideia tida em comum por todos os

cérebros que compreendem a teoria.”  (Dawkins, 1989, p.267)

Desta forma, a palavra pode significar apenas transmissão de 

informação de uma mente para a outra. Alguns exemplos de me-

mes podem ser encontrados em imagens, palavras, frases, melodias, 

teorias e outros. Um exemplo de um meme bem sucedido que 

Dawkins utiliza é o meme “Deus”. Este meme encontra-se difundi-

do num número tão elevado que o seu  “grau de sobrevivência” 

tornou-se muito superior em relação a outros memes que duram 

meses.“(...) o grau de sobrevivência para Deus no pool de memes resul-

ta do grande impacto psicológico”. (Dawkins, 1989, p.264) Essa é a prova 

da sua existência, a infinita repetição dessa palavra por biliões de 

seres humanos. 

Deste modo a memética procura investigar mecanismos que deter-

minam a propagação da informação num sistema que propicie a 

propagação e replicação evolutiva de memes. A verdade, será assim 

a repetição de um meme socialmente aceite e retransmitido. 
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a ImportâncIa Da paLavra na socIeDaDe, 

no contexto Da teoRia memética 

Como atrás referi, a palavra é um instrumento de grande poder. 

Ela encontra-se em constante mutação e os seus significados 

variam consoante o seu contexto e utilização. É a partir dela que 

construímos realidades. 

Num dos artigo do Journal of Memetics - ”The Redefinition of 

Memes: Ascribing Meaning to an Empty Cliché” (10) que refere 

importância da língua na cultura, descrevem como a teoria da 

memética pode explicar a  sua evolução a partir de uma aborda-

gem sócio-biológica ou seja co-evolutiva. A palavra, aqui, é referida 

como um mecanismo de expansão de consciência, mas também 

um mecanismo delimitador, uma vez que há experiências que não 

são descritos por elas. A língua fornece um quadro através do qual 

percebemos experiências e acções, construindo realidades como o 

simbolismo constrói objectos.  

A relação deste conceito está nas palavras-chave (tópicos) - uma 

das variáveis - que agrupam diferentes citações extraídas as quais 

se pode considerar memes. Por exemplo, o meme “crise” agrupa uma 

quantidade de extracções que se referem a esse tema excluído por 

exemplo extracções que tenham como palavra chave o meme “fute-

bol”. Nesse sentido, pode-se operar uma psicanálise social já que as 

palavras lançadas na ciberesfera, se por um lado escondem a verda-

deira razão da sua origem, por isso mesmo também a revelam.  

10. Journal of memetics, 
http://jom-emit.cfpm.org/ 
(12.04.09)



26

De “meme ideia” ao “meme emoção” - (meta meme)  

Dawkins define os novos memes  como ideias que se reproduzem 

num meio social. A internet é um excelente instrumento de pro-

pagação destes memes ao permitir uma conectividade colectiva 

(Derrisk De Kerckhove), indexação de conteúdos em agregadores 

de feeds RSS e compartilhamento de interesses comuns em redes 

sociais como o facebook, que se apropriam de informação uns dos 

outros, espalhando memes como uma epidemia viral. 

A teoria do meme é frequentemente associada à reprodução de 

ideias, textos melodias, palavras e outros. Quando comecei por 

abordar a metáfora no início deste capítulo, foi com a intenção 

de explicar um pensamento que surgiu durante a construção do 

projecto. Sem qualquer base que sustente a ideia, proponho uma  

substituição da metáfora meme ideia para meme emoção.  Este 

deslocamento de metáfora não se fundamenta em nenhuma teoria, 

mas contribui para o entendimento do projecto na tentativa de 

estimular a compreensão do exercício desenvolvido. 

Diariamente estamos expostos a estímulos que nos suscitam emo-

ções e sentimentos. As palavras são uma fonte de estimulação. O 

uso de certas palavras num discurso podem desencadear manifes-

tações, revoluções e acções sobre aqueles que as ouvem. Damásio 

estabelece a distinção entre sentimento e emoção. 

A emoção é definida como uma “representação externa” do nosso 

no corpo visível, ao contrário do sentimento que apenas ocorre 

no plano através da “experiência mental e privada de uma emoção”. 

(Damásio, 2008, p.62) 
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William James (9) descreveu a emoção da seguinte forma: 

”Se imaginarmos uma emoção forte e depois tentarmos abstrair da 

consciência que temos dela todos os sentimentos dos seus sintomas 

corporais, vemos que nada resta, nenhum «substrato mental» com que 

constituir a emoção, e que tudo o que fica é um estado físico e neutro 

de percepção intelectual.” 

“É muito difícil, se não mesmo impossível, pensar que espécie de emo-

ção de medo restaria se não se verificasse a sensação de aceleração do 

ritmo cardíaco, de respiração suspensa, de tremura dos lábios e de per-

nas enfraquecidas, de pele arrepiada e de aperto no estômago. Poderá 

alguém imaginar o estado de raiva e não ver o peito em ebulição, o 

rosto congestionado, as narinas dilatas, os dentes serrados e o impulso 

para a acção vigorosa, mas, ao contrário, músculos flácidos, respiração 

calma e um rosto plácido?” (Damásio, 2008, p.144) 

De uma forma genérica as emoções são informações que os seres 

biológicos são capazes de sentir nas situações que vivenciam 

como por exemplo o medo, a satisfação ou prazer. Estes indícios 

permite-nos obter informações de perigo ou ameaça relativamente 

ao próprio ser. Damásio define a emoção numa perspectiva da 

neurobiologia como um“conjunto complicado de respostas químicas 

e neuronais que formam um padrão” (Damásio, 2000, p.72) 

Este complicado conjunto de respostas usam o corpo como meio 

de manifestação que influenciam acções e atitudes no ser.  Algumas 

das palavras-chave que se encontram na base de dados do projec-

to carregam um significado capaz de estimular os nossos circuitos 
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cerebrais, resultando em  manifestações cerebrais e consequen-

temente manifestações físicas. Quando os meios de comunicação 

social propagam um tipo de notícia que se referem a tópicos como 

guerra, epidemias, morte, terrorismo, crise num elevado número e 

apresentando a par  reportagens, imagens e notícias que se agru-

pam no significado destas palavras, propagam um tipo de emoção 

que é comum a um número elevado de pessoas. 

Muitas palavras difundidas pelos meios de comunicação tornam-

se massivamente propagadas, apesar de serem ideias diferentes 

elas acabam por emotivamente se sentirem da mesma forma no 

ser biológico.  Ou seja, significados diferentes mas emoções muito 

próximas ou iguais. 

Este raciocínio conduziu à ideia de meme emoção, isto porque 

existem diversas palavras-chave em análise no projecto que apesar 

de serem diferentes entre si, conduzem o público para o mesmo 

tipo de emoção.  

Façamos antes o seguinte cenário hipotético: suponhamos que 

existe uma organização mundial secreta que tem como objectivo 

implantar um novo tipo de organização social, diferente do sistema 

capitalista e para isso necessita que as todas as pessoas do mundo 

concordem com a nova mudança. Uma vez que a maioria das 

pessoas se encontra completamente adaptada ao sistema presente, 

muito dificilmente aceitariam a nova mudança. A organização sabe 

isso e começa por difundir um tipo de notícia que apresenta falhas 

no sistema presente. Falhas semelhantes à crise que actualmente 

estamos a viver. Promovendo a difusão de noticias que propa-
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guem palavras tais como: crise, morte, terceira guerra mundial e 

outras, com a intenção de disseminar na sociedade alvo, um meme 
emoção relacionado com o medo. Sendo o “medo” o meme mais 

propagado, a sociedade terá maior disponibilidade para aceitar 

a proposta de mudança que a organização mundial secreta está 

disposta a oferecer. Isto porque a sociedade está sobre o controle 

de um meme emotivo que propicia a manipulação por parte da 

sociedade secreta. O medo é o exemplo de uma emoção, sobre a 

qual se torna possível desenvolver mecanismos de controlo sobre 

um ser. 

A construção do projecto word4word tem como intenção planificar 

estatisticamente as notícias que estão a ter maior difusão e menor 

difusão, para que seja possível sobre elas exercer um raciocínio para 

além dos seus conteúdos, como o exemplo que dei do controlo 

emocional pelos meios de comunicação promovido pela sociedade 

secreta. 
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difuSão de inovação  

A implementação e criação destas plataformas web de órgãos de 

comunicação social,  tornaram-se indispensáveis aos utilizadores 

web. A constante actualização dos seus conteúdos e as constantes 

evoluções tecnológicas, destas plataformas, permitiu dar resposta 

a certas necessidades dos utilizadores, tornando a sua navegação 

mais fácil ao personalizar, também, funcionalidades que lhes são 

mais úteis no teu tipo de pesquisa escolhido sobre a informação 

noticiosa. É necessário fazer-se um ponto de situação das noticias 

que diariamente são lançadas na web, e para isso é importante 

que se faça  uma  caracterização exaustiva dessas plataformas  e se 

perceba as tendências mais actuais e de maior difusão.  

A difusão de inovação (11) é outra teoria importante neste estudo 

na medida em que nos permite perceber o grau de difusão que 

uma informação teve num determinado meio. Decidi incluir a teoria 

neste estudo porque se articula com os objectivos deste projecto. 

A difusão de inovação pode ser entendida como a explicação da 

difusão de um meme. Mas neste caso, proponho que se entenda o 

projecto como uma inovação, na medida que ele pretende ser em 

um novo meio comunicação de informação noticiosa. Separando 

assim esta teoria da análise dos dados e focando-a no protótipo do 

projecto. 

A teoria da Difusão de Inovação é definida como sendo um processo 

pelo qual uma inovação é comunicada através de certos canais, ao 

longo do tempo. (Rogers, 1962, p.10) 

11. Rogers, Everett M.  Diffusion of 
Innovation. Free Press, 2003
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Inovação define-se como qualquer coisa que é nova, diferente de 

formas existentes. 

“An innovation is an idea , practice ,or object that is perceived as new 

by an individual or   other unit of adoption. It matters little , so far as  

human behavior is concerned , whether or  not an idea is objectively 

new as measured by the lapse of time since its first use or discovery.” 

(Rogers, 1962, p.11)

Difusão como um tipo  de comunicação, na qual as mensagens 

são à cerca  de uma ideia nova. A difusão é um tipo de mudança 

social, definido como o processo pelo qual ocorre uma alternância 

na estrutura e função de um sistema social.  Isto porque quando 

uma ideia nova é inventada, são também aprovadas ou rejeitadas, 

conduzindo a certas sequências que propiciam a mudança social. 

(Rogers, 1962, p.7) 

Num dos capítulos do  livro “Diffusion of Innovation”, “Technologi-

cal Innovations, information and uncertainty”, a tecnologia é 

referida como sendo uma concepção que resulta num instrumento 

de redução de incertezas nas relações causais – efeito envolvido na 

obtenção de um resultado desejado. Aqui, a tecnologia é consti-

tuída por dois elementos: 1) o elemento hardware, que consiste no 

instrumento que incorpora a tecnologia como sendo um objecto 

material ou físico ; e outro elemento 2) o software, que consiste na 

informação base da ferramenta. 
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Neste estudo o sistema desenvolvido pretende ser uma ferramenta 

inovadora, no sentido de promover a  propagação de informação 

noticiosa na web. Sendo o projecto, um objecto tecnológico ele 

integra os dois elementos, referidos em cima. 

No caso do hardware, o projecto necessita de um computador 

e no caso do software usado para a codificação dos comandos, 

instruções e informações para o seu funcionamento foi escolhido o 

software livre - Processing. Estes dois elementos estão intimamente 

ligados e dependem um do outro, para que funcionem. 

É precisamente graças à união deste dois elementos que foi possí-

vel a construção do trabalho, já que eles possibilitaram o nascimen-

to de todos estes fenómenos no ciberespaço e consequentemente 

a possibilidade de desenvolver novas linguagens de comunicação, 

ao qual se dedica este estudo.   

 A difusão da inovação tem quatro elementos importantes: 

1) inovação 

2) canais de comunicação 

3) tempo 

4) sistema social  

1. Inovação   A inovação é definida por 5 características que avaliam o 

nível de adopção de uma inovação as quais são: 

. Relative advantage;

. Compatibility;

. Complexity;

. Triability; 

. Observability;  
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2. canaIs De comunIcação  Os canais de comunicação são os meios pelos 

quais os participantes partilham a informação entre si, de modo 

a atingirem uma compreensão mútua. A natureza das relações 

e troca de informação entre um par de indivíduos determina as 

condições em que uma fonte vai ou não vai transmitir a informa-

ção para o receptor, e os efeitos da sua transferência. Os meios de 

comunicação social, tal como  as plataformas web distribuidoras 

de informação noticiosa, são  os canais mais rápidos e eficientes de 

propagação de massa de informação noticiosa,  que exercem sobre 

os indivíduos conhecimento de consciencialização, de determina-

dos memes. 

 

3. tempo  A inserção do tempo é uma variável importante na medição 

temporal de uma inovação. O tempo de uma inovação está 

relacionado com :  (1) o processo de decisão através do qual um 

indivíduo passa do primeiro conhecimento da inovação através 

da sua aprovação ou rejeição, (2) na inovação de um indivíduo ou 

outra unidade de adopção - isto é, a relativa precocidade/atraso 

com que uma inovação seja aprovada - em comparação com 

outros membros de um sistema, (3) e  a taxa de adopção do sistema, 

normalmente medido como o número de membros da comissão 

que adopte o sistema de inovação, num determinado período de 

tempo.

4. sIstema socIaL   O sistema social é um conjunto de unidades relacio-

nadas, que estão empenhadas em contribuir para a resolução de 

problemas, de forma a conseguir um objectivo comum.  

Um sistema é composto por uma estrutura que se definem como 

um padrão de unidades de um sistema, que fornece estabilidade e 
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regularidade no comportamento individual de um sistema. 

A comunicação social e a estrutura de um sistema facilita ou difi-

culta a difusão de uma inovação, dentro desse sistema. 

Para que o projecto consiga ser aceite colectivamente, necessita 

de se mostrar como apto e eficaz nas suas funções, influenciando 

assim, os que vivem no sistema, de forma a que estes adoptem a 

inovação alternativa proposta para a comunicação de notícias. 

mapeamento Da Informação  

O excesso de informação em estado bruto impossibilita a capaci-

dade de uma comunicação eficaz. A tecnologia contemporânea 

permite a redução deste problema, uma vez que nos fornece uma 

quantidade de ferramentas que nos ajudam a agrupar e a simplifi-

car estes dados. 

O tipo de narrativa adoptado é uma forma de expressar e com-

pôr a nossa temporalidade. Numa sociedade que se encontra em 

constante mutação, exige que se produza para ela novos tipo de 

comunicação. Novos tipos de comunicação adaptados ao contexto, 

ao tempo e aos seus conteúdos. O mapeamento da informação traz, 

assim, não só a capacidade de novos formas de percepção, mas 

também novas linguagens. Novas formas de percepção criam um 

design de informação – o design desenha interfaces de comunica-

ção cultural promovendo a relação homem/máquina (artefacto), 

homem/homem (comunicação) e homem/sociedade (serviço), objec-

tivo último deste esforço técnico. 
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Existe um grande número de projectos que se debruçam sobre 

alguns fenómenos já referidos e que contribuíram para o desenvol-

vimento deste estudo, na medida em que apresentam exemplos 

de novas abordagens para a solução de alguns deste fenómenos. 

Foram escolhidos três exemplos de novos medias art e visualiza-

dores de informação que desenvolveram plataformas como solução 

para alguns deste problemas. 

posthIstory 
autores: Fernanda Viégas 
instituto: Sociable Media Group – MIT Media Lab  
URL: http://alumni.media.mit.edu/  

O PostHistory é um projecto inovador na medida em que propõe 

uma nova forma de organizar e visualizar dados. O projecto explora 

as mudanças das actividades dos utilizadores no e-mail, ao longo 

do tempo. A plataforma tem como objectivo fornecer aos usuários 

uma perspectiva mais elaborada  das suas actividades no e-mail, ao 

permitir que o utilizador visualize a sua actividade na rede social 

em que se integra. 

Uma vez que não temos uma noção da quantidade de e-mails en-

viados e recebidos, é difícil perceber a escala de acumulação diária 

de informação que se vai gerando com utilização do e-mail. 

Este exemplo foi abordado por tocar precisamente num dos proble-

03

exemplos

Esboço de um dos pormenores do projecto  Post History  
relativo à calendarização acomulativa de e-mails enviados 

e recebidos. 
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mas que o estudo aborda - a “information overflow”, e por ter como 

metáfora o calendário a partir do qual é feita a análise dos dados, 

utilizando o tempo como a variável principal de organização dos 

mesmos. É a partir da análise temporal que se obtém noção da ac-

tividade frenética do número de mensagens enviadas e recebidas, 

bem como, a noção de quem escreve mais para o utilizador e para 

quem mais escreve o utilizador.

Este projecto é bastante inovador, não só por explorar o uso do 

e-mail, mas por contribuir com uma nova forma de visualização útil 

para os usuários, numa das actividades mais realizadas na web. 

newsmap 
autores: Martin Wattenbergue 
instituto: Google 
URL: http://newsmap.jp/

O NewsMap é um aplicativo agregador de notícias do GoogleNews 

que visualmente reflecte a constante evolução das notícias lança-

das na web. Este aplicativo tem como objectivo demonstrar visual-

mente os relacionamentos entre os dados e os padrões nos medias 

invisíveis.  É uma plataforma importante, por se tornar numa 

ferramenta útil, ao realizar uma divisão da informação noticiosa em 

bandas reconhecíveis que se apresentam por conjuntos revelando, 

assim,  padrões, através da cultura que se encontra dentro dos 

segmentos de notícias. 

O tamanho de cada célula dentro do sistema NewsMap é determi-

nado pela quantidade de artigos relacionados, que existem dentro 

de cada cluster de notícias que o agregador GoogleNews apresenta. 

Esboço sintético do projecto  newsmap representativo da 

estrutura treemaps. 
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Desta forma, qualquer utilizador identifica com rapidez a notícia 

a que têm sido dado maior cobertura ao tornar visível no mapa: a 

região, o tópico e o tempo.  

Outra possibilidade desta ferramenta está na capacidade de com-

paração de fluxo de notícias entre países, tornando possível pela 

comparação de paisagens de notícias aquelas a que estão a ser 

dadas maior importância. O projecto dá uma noção da sobrecarga 

de informação noticiosa dispersa pela internet. 

Este sistema é um excelente exemplo de como é possível trabalhar 

sobre a sobrecarga de informação noticiosa dispersas pela internet, 

com uma interface que nos permitem controlar, organizar e simpli-

ficar a grande quantidade de dados. 

Neste sentido, o projecto é importante para o presente estudo, não 

só por ser um excelente exemplo alternativo  de visualizar notícias 

semelhante ao que o projecto word4word procura desenvolver, mas 

também por ser uma excelente adaptação de um tipo de visualiza-

ção treemap associado à visualização de notícias.  

natures
Autores: Davide Quagliola 
Instituto: Quayola
URL: http://www.quayola.com/

O projecto Natures da produtora Quayola é um projecto que 

explora o diálogo entre o natural e o artificial, criando um mundo 

onde este dois elementos coexistem em harmonia. Este trabalho 

consiste numa série de composições áudio-visuais que simulam o 

orgânico através do uso de um comportamento atípico. O movi-

mento harmónico de vibração das plantas produzido pelo vento, Esboço  representativo das  relações naturais e abstractas do  

projecto natures. 
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desencadeia uma intrincada rede de computadores gerados por 

linhas e formas. Interpretando as estruturas orgânicas das plantas, 

o elemento artificial torna-se parte do património natural e vice-

versa. Esta fusão do artificial com o natural faz com que este pro-

jecto se enquadre no tipo de gráficos denominados: self-illustrating 

phenomenon. (12)

O projecto é relevante, porque nos permite compreender compor-

tamentos naturais que muitas vezes são usados como metáforas 

para enquadrar e visualizar dados que partem, não de fenómenos 

naturais, mas de base de dados abstractas e inorgânicas, tais como 

os dados que são aqui trabalhados e os dados trabalhados nos 

exemplos anteriores.  A construção do projecto word4word  tem 

como objectivo chegar ao ponto de onde este projecto parte, ou 

seja, tornar visível no final a forma como as notícias se desenvolvem 

artificialmente de forma a construir uma estética de funcionamento 

orgânico/artificial.  

12. “ What is a self-illustrating phenom-

enon? A self-illustrating phenomenon is 

an image that is generated automatically 

as a result of an experiment. More im-

portantly, it is an image that exposes the 

phenomenon behind the observation. It 

often represents an answer to a question.” 

http://graphics.stanford.edu/
(03.04.09)
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Este capítulo dedica-se à explicação de toda a estrutura do sistema 

de visualização desde os conceitos que deram origem à sua con-

figuração, até ao funcionamento mais técnico que possibilitou a 

inclusão no contexto web. 

Antes de avançar, é  importante mencionar que a construção do sis-

tema assenta num modelo hipotético  de um fenómeno abstracto 

relativo à presença das notícias na internet. O gráfico pretende ser 

um protótipo, de visão pessoal, de uma hipótese de compreensão 

da propagação e acumulação da informação noticiosa. Assumindo-

se, desta forma, como a figuração de uma imagem mental que 

não tem como intenção a reprodução do fenómeno abstracto de 

propagação das notícias, mas de uma hipótese representativa de 

visualização quantitativa e cronológica dessa mesma informação. 

Se por um lado, se descrevem fenómenos visualizáveis tendo como 

origem um fenómeno visível, noutros casos há fenómenos que exi-

gem que se parta de uma configuração gráfica abstracta para que 

os fenómenos invisíveis possam ser compreendidos e estudados. 

O word4word parte justamente da abstracção para a organização 

dos dados, de modo a ser possível no futuro analisar o processo. 

04

análise técnica, estética e formal 
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Por outras palavras:  

“ (...) não podemos falar nem de figurações de objectos concretos, (...) 

nem de artifícios, poderemos definir toda esta vasta produção cogniti-

va-comunicativa com o termo de hipotetigrafia, entendendo por este 

termo o produto gráfico que contribui para dar forma visiva a hipó-

teses formuladas para explicar o comportamento e o funcionamento 

das condições naturais intuídas ou observadas experimentalmente e 

das quais constitui um modelo explicativo.” (Massironi, 1982, p.140)

Penso que esta definição se enquadra na significação do sistema, 

uma vez que a hipotetigrafia descreve para além de processos 

visíveis, processos não visíveis directamente, mas apenas hipo-

tetisáveis com base nos dados recolhidos. O termo não é muito 

comum, por isso raramente se encontra presente nesta área. O livro 

“Ver pelo Desenho, aspectos técnicos, cognitivos e comunicativos” que 

o inventou, não presenciou a era de maior presença da internet, 

uma vez que foi lançado em 1982, contudo, não deixa de referir o 

processamento descritivos de dados e fenómenos não visíveis no 

seu estudo, ao referir resultados de processo mental na elaboração 

de gráficos. 

Sendo o nosso processo mental abstracto por nele se realizarem fe-

nómenos invisíveis, também o podemos comparar ao ciberespaço 

por partilhar a mesma invisibilidade de fenómenos abstractos que 

têm em comum com a orgânica invisível do cérebro. 
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“A hipotetigrafia evidência um factor amiúde descurado e que consiste 

em que a percepção não só preside à aquisição e organização dos 

dados provenientes de fora, mas também aos provenientes de dentro 

de nós” (Massironi, 1982, p.150)

A capacidade de entender o nosso pensamento e as nossas 

mediações, como dados sensoriais, é semelhante à compreensão 

abstracta do ciberespaço onde a internet governa por maioria.  

Mais uma vez tocamos na metáfora, ao comparar o cérebro ao 

ciberespaço pela semelhança de ambos serem portadores de ocor-

rências invisíveis  e que por isso necessitam de serem visivelmente 

descritos, mesmo por modelos abstractos visíveis que permitam a 

sua visualização. 

ferramentas - suporte técnIco

processInG  O programa adoptado para o desenvolvimento do 

word4word foi o Processing (13). O Processing foi inicialmente desen-

volvido por ben fry e casey reas, actualmente é desenvolvido por 

uma pequeno grupo de colaboradores voluntários que contribuem 

para a que o programa cresça e se desenvolva. 

A escolha desta ferramenta deve-se principalmente a dois factores, 

primeiro por ser um programa open source e segundo por ser um 

programa concebido para simplificar dramaticamente o processo 

de codificação de forma a criar maior acessibilidade ao uso de 

artistas visuais e news media, para além do uso exclusivo dos 

programadores. 
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Ao integrar uma linguagem considerada de “alto nível” na progra-

mação, semelhante à verbalizada, a sua aprendizagem torna-se 

mais  fácil em relação a uma linguagem de “baixo nível” que é mais 

complexa para quem não tem um conhecimento profundo sobre 

programação. Por este motivo o ambiente do Processing é escrito 

em linguagem JAVA, uma linguagem de “alto nível”, mas de maior 

entendimento por aqueles que não têm conhecimentos profundos 

da escrita em código.    

Em relação à sua estrutura, o programa é composto por um editor 

de texto, para a introdução do código;  uma área com  botões 

fixados na Tollbar que permitem correr o código e uma área de 

mensagens que servem de feedback para comunicação de erros, 

exportação ou salvação de ficheiros. A este ambiente composto por 

estes elementos chama-se: PDE (Processing Development Environ-

ment). O software escrito pelo Processing chama-se skecthes, e estes 

skecthes são escritos no editor de texto que os executa, a partir da 

toolbar onde se encontram os botões : “Run”, “Stop”, “New”, “Open”, 

“Save” e  “Export”.  

“Processing is a free, open source alternative to proprietary software 

tools with expensive licenses, making it accessible to schools and 

individual students. Its open source status encourages the community 

participation and collaboration that is vital to Processing’s growth. 

Contributors share programs, contribute code, answer questions in the 

discussion forum, and build libraries to extend the possibilities of the 

software. The Processing community has written over seventy libraries 

to facilitate computer vision, data visualization, music, networking, 

and electronics.” (13) 

13. www.processing.org/about/ 
(30.04.09)
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14.  http://processing.org/
reference/compare/java.html 
(30.04.09)

15. FRY, Ben. “Visualizing Data”. 
O’Reilly, 2008 

java em processInG   Como  foi mencionado, o ambiente do processing 

é escrito em JAVA. Programas escritos em Processing também são 

traduzidos em JAVA  e em seguida executados como programas de 

JAVA. Isto porque os programas escritos em JAVA e no Processing 

geralmente são executados com mais rapidez que programas ba-

sados em linguagem de scripting, como por exemplo a linguagem 

ActionScript. (14) Uma vez que o seu processamento e execução é 

rápida  esta linguagem é mais adequada ao volume de dados que 

o sistema vai processar na importação dos ficheiros .cvs, onde estão 

armazenados os dados relativos às notícias. 

O Processing traz consigo uma biblioteca de exemplos que facilitam 

e simplificam a sua utilização.  A grande distinção entre o Processing 

e o JAVA reside nessa biblioteca gráfica do Processing e no estilo 

mais simplificado de programação onde não é necessário entender 

conceitos mais avançados como classe, objecto, double-buffering, 

tornando deste modo o código mais curto e de fácil leitura.(14)

.csv   O formato de arquivo .csv,  foi o adoptado para o armazena-

mento dos dados extraídos do Verbatim. Cada linha de arquivo cor-

responde a uma linha de tabela. Dentro de cada linha, os campos 

são separados por vírgulas (,) e cada campo pertence a uma coluna 

da tabela. Uma vez que o campo onde as citações se encontram 

definidas entre aspas incluem vírgulas, foi necessário substituir a 

separação das vírgulas de cada linha por tabs, ou seja, tabulações 

(espaços), para que as citações entra aspas (“ ”) que usassem vírgu-

las não se desligassem.(15)
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DaDos : cLassIfIcação e processamento 

A classificação dos dados é a grande questão no estudo da vi-

sualização de informação, a sua classificação está intimamente 

relacionada com o conhecimento a que os dados se referem. 

A identificação do tipo (classe) de dados usados no estudo foi fun-

damental na projecção figurativa do gráfico. É necessário entender 

as propriedades (atributos) dos dados ordenados em categorias 

para que se perceba as entidade ou o fenómenos nos quais os 

dados participam. 

entidades são geralmente o objecto de interesse. As pessoas 

podem ser entendidas como entidades, assim como “furacões” 

podem ser considerados entidades. Os relacionamentos formam as 

estruturas que relacionam as entidades. Pode haver muitos tipos 

de relacionamentos. Uma roda de um carro é uma “parte” que se  

relaciona com o carro ou um empregado de uma empresa pode ter 

uma relação de controlo para outros. Os relacionamentos podem 

ainda ser estruturais ou físicos, como por exemplo, as componentes 

que constituem uma casa ou componentes conceptuais que defi-

nem relações de forma casual,  quando um evento provoca outro, 

podendo ser meramente temporal, definindo um intervalo entre 

dois eventos. 

Para Colin Ware, entidades, fenómenos e relacionamentos podem 

ter atributos. Em geral, deve-se chamar de atributo (podendo ele 

próprio constituir-se como uma entidade). Quando se trata de uma 

propriedade à cerca de uma entidade não se pode pensar de forma 

independente. A cor de uma maçã é atribuída à maçã, a tempe-

ratura da água é um atributo da água ou a duração é um atributo 
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de viagem. Contudo, definir o que deve ser uma entidade nem 

sempre é fácil, Ware dá um exemplo bastante simples no seu livro 

“Information Visualization, perceptio for design”, explica que o salário 

pode ser pensado como um atributo de um trabalhador, mas ao 

mesmo tempo também se pode pensar na  quantidade de dinheiro 

como um atributo, sendo ele um atributo de si mesmo. Neste caso 

teria se que se definir uma relação entre a entidade trabalhador e a 

entidade dinheiro. 

Dados descrevem fenómenos, processos ou entidades que ser-

vem de objecto de estudo ou análise. Numa monografia sobre 

“Introdução à Visualização de Informações” (16), são atribuídas três 

características aos atributos dos dados. O primeiro critério  para 

a caracterização de um atributo é a sua classe (ou tipo) de infor-

mação que os dados representam, por exemplo valores escalares, 

vectoriais ou tensoriais; o segundo critério tem a ver com o tipo 

de dado no sentido original, ou seja, por exemplo de valores alfa-

numéricos, inteiros, reais ou simbólicos; por último os atributos 

podem, ainda, ser caracterizados de acordo com a sua dimensão e 

natureza do domínio que se associam a domínios unidireccionais, 

bidimensionais, tridimensionais ou não–dimensionais (podem este 

domínio apresentar-se como continuo, descontinuo-discretizado 

ou discreto).  

Ware apresenta uma forma bastante simplificada de tipificar os da-

dos, classificando os atributos das entidades de acordo com o que 

ele denominou de “qualidade” (categoria, inteiros, reais) e dimen-

são (escalares, vectoriais, tensoriais, multidimensionais). Em geral 

ele tem como propósito a apresentação das formas de exibição dos 

16. CAvA, Ricardo Andrade; 
ChUbAChI, Olinda Mioka; LUzzARdI, 
Paulo Roberto Gomes;FReItAs, 
Carla Maria dal sasso. Introdução 
à visualização de Informações.   
volume vIII,  Número 2, 2001
http://graphs.ucpel.tche.br 
(17.05.09)
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dados e discussão de técnicas de visualização.  

É importante o entendimento da classificação dos dados para 

que se perceba mais à frente a classificação dos dados com que o 

sistema trabalha.   

Outro ponto importante a ser aqui referido tem haver com um sis-

tema esquematizado por Ben Fry para o entendimento dos dados. 

Ben Fry esquematizou, de uma forma bastante simples, o processo 

de compreensão de dados que nesta fase de explicação do projec-

to penso ser importante integrar. 

O esquema apresenta, assim,  o processo  que  os dados devem 

sofrer até chegar a uma forma de comunicação, conducentes à 

extracção de informação projectada. Este processo começa com um 

conjunto de números e um objectivo de resposta a uma pergunta 

sobre os dados, para isto, Ben Fry definiu sete etapas ao longo do 

processo descritos da seguinte forma:  aquisição/acquire (obten-

ção dos dados por disco ou por uma fonte network); análise/parse 

(onde é fornecida uma estrutura em torno do conjunto de dados de 

forma a os organizar em categorias); filtro/filter (recolher apenas os 

dados que interessam); mine (aplicação do método data mining de 

forma a discernir os padrões ou colocar os dados no contexto mate-

mático); representar/represent (decisão do tipo de representação 

simples, se os dados têm uma de várias formas, tais como um gráfi-

co de barras, uma lista,  em árvore ou outras formas); refinar/refine 

(aqui são feitas melhorias sobre as representação de base de modo 

a torná-las mais claras e visualmente mais atraentes); interacção/

interact (adição de métodos para manipular os dados ou controlar 

os recursos que se encontram visíveis).
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Deste modo,  podemos desde já integrar todo o processo de 

desenvolvimento do word4word neste processo, considerando 

que a aquisição dos dados foi feita a partir de um disco e de uma 

fonte network processada pelo Verbatim; a análise de dados passou 

por duas fases, a primeira realizada pelo Verbatim e  uma segunda 

executada pelo word4word; a sua filtragem também passou por 

dois momentos, sendo que a primeira filtragem foi realizada pelo 

Verbatim quando define a informação que pretende agregar na sua 

base de dados, removendo outras informações e notícias que não 

lhe interessa, criando uma normalização dos dados recolhidos (um 

exemplo, são os tópicos que se repetem mais do que uma vez que 

automaticamente são  excluídos),  e num segundo momento é feita 

a segunda filtragem onde o word4word filtra os dados pré-filtrados 

pelo Verbatim  as entidades e as suas qualidades que lhe são úteis  

na construção do gráfico;  “mine” nesta etapa são envolvidos 

processos matemáticos e estatísticos com a intenção de encontra-

rem nos dados o primeiro dia em que foi captada a primeira notícia 

e o dia em que se recolheu a última notícia, criando a assim uma 

organização cronológica dos dados; a representação dos dados 

Esquema desenvolvido por  Ben Fry, representativo do 

processo  a que os dados devem passar até chegarem  a uma 

forma de comunicação. A imagem foi retirada da sua tese 

de doutoramento.  FRY, Benjamin Jotham. Computational 
Information Design Massachusetts Institute of Technology, 

2004. Tese de Doutoramento. 
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no word4word sofreu várias etapas de prototipagem até chegar ao 

modelo actual que apesar de não ser o final, foi aquele que melhor 

conseguiu comunicar a informação contida nos dados de forma 

mais simples e clara aos usuários, organizando assim os dados 

de modo cronológico e ao mesmo tempo quantitativo; depois 

de desenvolvido o protótipo, o projecto sofreu uma análise mais 

profunda relativamente a métodos de design de forma a refinar o 

projecto, como por exemplo a utilização de cores que permitissem 

uma distinção dos dados sobre a grelha, uma hierarquia espacial 

cronológica da informação a que cada dado pertence e a colocação 

de uma área de suporte específico sobre os dados seleccionados; 

quanto ao último passo é disponibilizado no word4word uma 

interacção que permite ao usuário estabelecer um controlo sobre 

os dados e sobre o que apenas neles lhe interessa explorar, o zoom 

é a  interacção mais importante uma vez que permite estabelecer 

uma relação particular diferente da relação geral que o gráfico apre-

senta quando o zoom não é activado, assim como a possibilidade 

do usuário captar a imagem que lhe interessa sobre o gráfico com 

a possibilidade de realizar um printscreen sobre o acto de exercer 

sobre os dados, permitindo assim o arquivo visual de uma imagem 

em formato .JPG.  
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processamento Dos DaDos peLo veRBatim   

É importante referir a forma como o Verbatim organiza a informa-

ção extraída. Como mencionei no início do estudo esta plataforma 

usa um número fixo de data feeds, ou seja, de fontes onde vai 

extrair as notícias. As citações extraídas das notícias feed podem 

ser retiradas  dos títulos ou do corpo de texto da notícia.  Algumas 

citações são expressas indirectamente, depois de submetidas a 

uma intervenção por parte do jornalista. Há casos em que o orador 

identificado é adjacente à citação (por exemplo no mesmo perío-

do), enquanto noutros casos é necessário encontrar uma solução 

anafórica para se descobrir o nome do orador como por exemplo : 

“[Manuela Ferreira Leite] afirmou…”.  

O quadro que se segue faz parte do documento explicativo do 

funcionamento do Verbatim do qual foi retirado. 

Exemplos de diferentes  tipos de citações,  encontradas nas 

plataformas distribuidoras de notícias.SARMENTO, Luís;  

NUNES, Sérgio. Automatic Extraction of Quotes and 
Topics from News Feeds, Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto.



50

Na versão actual do Verbatim são abordadas principalmente cita-

ções que mencionam explicitamente o orador, a fim de evitar uma 

repetição anafórica. Mais especificamente são analisadas frases no 

corpo da notícia que correspondem a um padrão semelhante ou 

igual ao que se segue:  ErGONOMIA OPCIONAl  (POSIçãO OrDINAl) 

| NOME DO OrADOr  |  ACtO DO DISCUrSO  |  CItAçãO DIrECtA/INDI-

rECtA 

Quanto à classificação dos tópicos ou seja dos assuntos a que a ci-

tação se refere, o Verbatim tenta atribuir a cada citação extraída um 

tópico (etiqueta) respectivo. Existe uma complexa dinâmica por trás 

desta classificação, por haver uma enorme variedade de tópicos e 

citações a aplicar a classificação. A imagem que se segue é o exem-

plo de um quadro de tópicos tag ordenados estatisticamente.  

A identificação dos temas/tópicos tag  e a formação de conjuntos é 

feita pelo significado próximo e comum encontrado nas estruturas 

da noticia: “TOPIC TAG: TITLE HEADLINE”, por exemplo “Operação 

furacão: Acusações estão atrasadas, admite PGR”; Música: Morreu 

O quadro apresenta o top dos 20 tags mais comuns, registados 

pelo sistema Verbatim. A imagem foi retirada do documento 

descritivo do sistema. SARMENTO, Luís;  NUNES, Sérgio. 

Automatic Extraction of Quotes and Topics from News 
Feeds, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
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Ron Ashton, guitarrista dos Stooges”, “Telecom: Acordo sobre Redes de 

Nova Geração assinado 4a feira...”, ou  “Sócrates/Entrevista: Primeiro-

ministro esteve ‘longe’ da verdade...”. (17) retirado de um conjunto de 

26.000 noticias, o Verbatim foi capaz de encontrar 783 tópicos tags 

diferentes. Esta produção e classificação para determinar o tópico 

da citação extraída depende de toda a informação retirada de 

forma a obter mais elementos que contribuam para a classificação 

da citação. 

WeB layout Do veRBatim - apresentação Dos DaDos extraíDos

Depois de extraídos e processados os dados são apresentados 

numa interface web. Esta interface desenvolve-se ao longo de um 

padrão que usa o empilhamento  da informação em lista. Todos 

os dados são armazenados num banco de dados MySQL e publica-

dos usando um CGI Script em Perl. As imagens que se seguem são 

screenshots retirados do documento explicativo do Verbatim onde 

são apresentados os elementos que compõem a interface Web do 

sistema.     

Legenda da imagem:  a) motor de busca (ajax) que pesquisa 

por entidades; b) últimas citações extraídas, ordenadas pelo 

número das notícias que suportam; c) os tópicos mais activos, 

com o número de citações entre parênteses no final; 

d) nomes de entidades mais activas, também com o  número 

de citações entre parênteses. 

Informação retirada do documento: Automatic Extraction of 
Quotes and Topics from News Feeds

17. Exemplo extraído do documento 

descritivo do sitema Verbatim. Automa-
tic Extraction of Quotes and Topics 
from News Feeds.

a)

b)

c)

d)
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Cada citação possui uma página individual onde itens de notícias 

são utilizados em lista para apoiar o utilizador.  A segunda imagem 

do screenshot apresenta a interface para o tópico “Médio Oriente”. 

Para cada tema, as seguintes funcionalidades estão disponíveis que 

permitem ao utilizador exercer uma análise directa sobre o tópico 

seleccionado:  

Legenda da imagem: a) ultima citação extraída para o tema 

seleccionado; b) navegação de links para filtrar nomeadamen-

te pela entidade no âmbito do tópico; c) entidade da caixa de 

pesquisa disponível em todas as páginas. 

Informação retirada do documento: Automatic Extraction of 
Quotes and Topics from News Feeds

O tipo de empilhamento adoptado pelo Verbatim para a organiza-

ção e apresentação dos dados ao utilizador, presentes na platafor-

ma web, carece de um apoio ao nível da relação temporal que um 

determinado tópico desenvolve, ao longo do tempo. De facto, é 

sobre a temporalidade (cronologia) e o uso da metáfora calendário 

que os dados são organizados, em torno do qual as variáveis se 

relacionam.  

a) b)

c)
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Outro aspecto que não é apresentado na plataforma web tem haver 

com o que já foi referido, a  eliminação de citações repetidas que 

se encontram espalhadas pelas fontes ou data feeds.  O estudo dá 

importância ao nível de repetição, ou seja, ao número de vezes 

que se repetem, uma vez que são um elemento relevante para a 

valorização de uma notícia. Sendo inútil para a plataforma exibir 

uma citação dez vezes se ela tiver presente em dez fontes diferen-

tes, mas que  para o word4word o nível da repetição é relevante  

por transmitir o nível de importância dessa citação ou o seu nível 

de força de propagação (nível de sobrevivência) que uma citação é 

portadora. 

transferêncIa Dos DaDos veRBatim ao word4word 

Como já foi indicado no início deste estudo as citações extraídas 

pela plataforma Verbatim são compostas por uma referência de 

fonte, orador, tempo, nº de repetições e um excerto que retém o 

conteúdo da notícia (citação). Existem mais variáveis que o Verba-

tim extrai, contudo estas são as mais relevantes para o projecto. 

Isto porque será a partir destas variáveis que é possível ter uma 

noção de perspectiva temporal, grau de repetição  Desta forma, 

os ficheiros .csv que o Verbatim fornece ao word4word vêm já com 

um padrão pré-estabelecido para que o código desenvolvido no 

sistema word4word consiga ler os dados e os interprete: 

tÓPICO  |   Nº rEPEtIçÕES  |  DAtA  |   tEXtO/CItAçãO  | OrADOr  |  FONtE 
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Para que seja mais fácil entender as relações  entre o 

padrão, a base de dados e o sistema word4word 

recorreu-se à construção do presente diagrama, de modo 

a criar um atlas espacial dos relacionamentos invisíveis e 

tornar perceptível as diferentes formas que cada entidade 

e caracteristicas podem tomar.
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esquema síntese Da artIcuLação entre as Duas pLataformas veRBatim & 

WoRd4WoRd

 

.CSV .JPG

.CSV

.CSV

.CSV

.CSV

data feeds, informação em “ 
bruto”o  Verbatim recolhe estes dados 
a partir de uma selecção feita por tags

verbatim 
plataforma onde se 
encontram agregadas todas 
as notícias separadas por 
orador e tópico

.cSv verbatim 
ficheiro no formato 
.csv fornecido pelo 
Verbatim com os 
campos: orador; nº 
de repetições; data; 
citações e fonte

.cSv por tópicos 
ficheiros .csv separados 
por tópicos (palavras-
-chave) 

word4word 
desenvolvido em p5 
(processing) 

.jpg 
resultado produzido em  
processing
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anatomIa formaL Do WoRd4WoRd,  o seu funcIonamento InteractIvo e  

conceItos formaIs 

anatomIa  Depois de entendermos como o Verbatim extrai, organiza 

e apresenta a informação, e depois de percebermos como alguns 

desses mesmos dados são organizados em ficheiros .csv de forma a 

que os dados sejam processados no sistema word4word,  segue-se 

a explicação do desenvolvimento visual e esquemático da constru-

ção do gráfico. 

Durante a construção figurativa deste sistema foram desenvolvidos 

vários protótipos até o sistema apresentar a actual imagem.  Apesar 

de ser o formato escolhido para a o desenvolvimento do estudo e a 

realização da análise dos dados, é importante referir que o sistema 

apresentado não deve ser entendido como o produto final que 

acaba com a conclusão desta pesquisa. Devemos entender este sis-

tema como uma etapa de desenvolvimento que tem uma continui-

dade para além do desenvolvimento e estudos aqui apresentados.  

Desta forma, o sistema actual usado para o estudo é composto 

por três elementos. A imagem que se segue representa os três 

elementos que o compõem, em separado. A primeira imagem é 

um exemplo representativo da reprodução dos dados que pode 

apresentar outro tipo de organização, conforme as características 

que cada citação suportar. As duas seguintes imagens fazem parte 

da estrutura da grelha referente à posição de cada traço que pos-

sibilitam que os traços representativos das citações adoptem uma 

forma de organização semelhante à da primeira imagem.  Assim, 

na segunda imagem está  representada a grelha que serve de 

orientação relativamente aos níveis de repetição que cada citação 

 



58

tem como característica, ou seja, organiza as citações pelo número 

de vezes que elas foram propagadas na web, atribuindo–lhe assim 

um lugar correspondente no gráfico que é imposto pelos níveis de 

repetição organizados na grelha. A grelha tem uma cor mais suave 

de cor cinzenta, de forma a não causar ruído na visualização dos 

dados e apesar do sistema permitir que se elimine a sua presença 

ela serve de guia visual de modo a distinguir-se os níveis de repeti-

ção quando é feito uma análise mais aproximada, relativamente a 

uma citação em particular. Tufte no seu livro “The Visual Display of 

quantitaive Information”, diz que as grelhas devem ser normalmen-

te silenciosas ou completamente suprimidas, de forma que a sua 

presença, seja apenas implícita, não tendo como intenção competir 

com os dados. Assim como a terceira imagem que representa o 

calendário em torno do qual são representados os dados, também 

exerce a função de apoio à leitura destes, contudo, uma vez que 

não interfere de forma muito abrupta, foi-lhe atribuído um cinzento 

mais escuro permitindo mater presente a orientação cronológica 

dos dados que aglomera.  

Apresentação do sistema gráfico estático 

do projecto word4word. 
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Esta imagens fazem, assim, parte da representação estática 

dos dados, sendo que a terceira representa  a paisagem dos 

dados e as duas primeiras figuram a grelha de orientação 

do posicionamento dos dados, acabando por representar o 

esqueleto estrutural da composição do sistema. 
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Interacção  

Inicialmente o projecto tinha como propósito o desenvolvimento 

de gráficos estáticos sem qualquer interacção por parte do utiliza-

dor. Contudo, a quantidade de informação que o Verbatim colecta 

ao  actualizar-se de hora em hora criou uma enorme acumulação 

de  dados que ao fim de alguns meses traduziram-se numa extensa 

lista de informação noticiosa, organizada em estruturas sobre as 

quais foram aplicados atributos de ordenação e classificação que fa-

cilitaram a sua manipulação. Uma vez que o posicionamento deste 

dados criavam um padrão com uma grande quantidade de traços, 

sobretudo nas citações que se repetiam uma vez, foi implementa-

do um zoom de modo a permitir uma consciência e visualização 

mais próxima e particular nos três primeiros níveis (três primeiros 

círculos internos) de repetição da informação. Desta forma, foi 

implementado um zoom com dois níveis, ou seja, um primeiro nível  

de visualização geral onde se pode comparar os dados a um nível 

geral relativamente aos outros dados e uma visualização particular 

relativa ao próprio dado. Para executar as  acções de zoom o utiliza-

dor terá apenas que usar o mouse scroll.

Outra das  possibilidades de interacção tem haver com a selecção 

do traço quando o mouse “passa” sobre os traços, os quais ganham 

uma espessura maior de forma a orientar o utilizador sobre o traço 

que está a ser seleccionado. Ao mesmo tempo que esta acção é 

realizada sobre os dados, uma linha de texto onde está escrita a 

data vai localizando cronologicamente, em trono do gráfico, os dias 

a que a informação pertence permitindo um noção espacial/tem-

poral na exploração da informação. 
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Sempre que um traço, a cor é seleccionado na coluna ao lado es-

querdo é apresentada a informação relativa ao traço seleccionado 

onde é apresentado o orador, o número de vezes que a citação foi 

repetida, a fonte e novamente a data. É importante salientar aqui, 

que por vezes há casos em que parecem mais do que uma citação 

na coluna quando é seleccionado um traço, isto acontece pelo 

facto de haver citações que surgem no mesmo dia e apresentam 

o mesmo número de repetições. Foi devido a esta sobreposição e 

coincidência de informação que se acrescentou a coluna do lado 

direito,  para que se tivesse conhecimento da informação que pode-

ria estar sobreposta. 

E por fim, foram acrescentados três botões que permitem ao uti-

lizador executar acções como: print screens (acção efectuada pelo 

primeiro ícone) que possibilitam ao utilizador guardar imagens do 

gráfico e as suas acções sobre o gráfico; o segundo ícone permite  

activar e desactivar a grelha do gráfico de modo a obter-se uma 

visualização mais minimal sobre os dados, enquanto o último ícone 

redirecciona o utilizador para a plataforma web  Verbatim, uma vez 

que o gráfico ainda não foi implementado em consonância com as 

actualizações diárias do site.     

cores  A selecção de cores utilizada na representação da informação 

de cada  tópico foi feita sobre a orientação da codificação da color 

cie lab “Commision Internationale L’Eclairage”(18), não só por ser,  

um dos mais conhecidos e mais populares medidores de cores, 

mas principalmente por ser um dos mais utilizados no campo de 

18. Color CIE Lab www.cie.co.at 
(28.06.09)



64

pesquisa. Foi desenvolvido com a intenção de minimizar problemas 

espaciais de cor original yxz  onde são resolvidos problemas de 

cromaticidade sobre os diagramas que não apresentavam as dife-

renças visuais entre as cores. As cores que se seguem representam 

algumas das que foram seleccionadas, para a representação das 

citações no gráfico word4word produzido em Processing. 

r 168%      g 0%        b 75% 

r 108%      g 0%        b 125% 

r 31%         g 0%        b 143% 

r 0%          g 118%    b 162% 

r 245%      g 128%   b 38% 

r 178%      g 185%      b 0% 
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r 0%    g 118%    b 162% 
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conceIto  Como já foi mencionado, durante a elaboração formal/es-

tética do projecto foram realizados vários protótipos que acabaram 

por não  funcionar com a mesma simplicidade que o protótipo final 

conseguiu atingir. A sua base geométrica relaciona-se com dois 

conceitos importantes um dos quais tem haver com o conceito 

cronológico do calendário Maia, onde o tempo é interpretado 

como um loops de acontecimentos que se repetem, ao contrário do 

tempo linear que no ocidente é mais frequente encontrar. Um dos 

factores que contribuiu para a escolha do calendário circular teve 

haver com a necessidade de manter uma visão geral dos dados 

evitando uma organização em  lista  que criasse uma separação 

visual, oposta a uma visão geral dos dados que para o projecto seria 

mais adequado.  

Outro dos conceitos que se encontra na base da sua inspiração tem 

haver com a “radioactividade informativa”, que está na base da 

inspiração dos níveis de repetição de uma informação. Foi feita aqui 

um ponto de relação entre os átomos que compõem o corpo de 

uma sociedade e a  radioactividade artificial induzida pelas platafor-

mas de comunicação que ao propagarem informação em deter-

minados níveis podem alterar “geneticamente” o comportamento 

colectivo emocional ou de pensamento de uma sociedade, a partir 

dos seus níveis de contaminação radioactiva. Assim, os níveis de 

repetição representam o níveis de radioactividade (19) criada em 

cada tópico tais como: radiação alfa onde se verifica uma alteração 

uma ionização/influência pouco penetrante; uma radiação beta mais 

penetrante, mas menos ionizante/influente e  uma radioactividade 

gama, ou seja, uma radioactividade altamente influenciável, mais 

penetrante e mais radioactiva que corresponde ao nível de notícias 

19. “Radiation explained alpha 
Beta Gamma 1960s mr Wiza” 
4’ 07 min, www.youtube.com/
(10.05.09)
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que atingiu níveis de repetição bastante elevados ao ponto de toda 

uma sociedade ter consciência da notícia/tópico propagado e de 

assumirem uma atitude que lhes altere a sua consciência ou o seu 

modo de vida.  

cateGorIa GráfIca Do WoRd4WoRd  

Em conversa com uma das investigadoras de data visualization, 

Ângela Zoss (uma das colaboradoras do projecto Places & Apces, 

Mapping Science (20), sobre a categorização e definição do tipo 

de gráfico a que o word4word corresponderia, conclui-se que 

o projecto tendia a ser um diagrama cronológico, ou seja, um 

cronograma (def. Do grego (kronos) “tempo”, (gramaas) “actividade”). 

É importante salientar que um cronograma se define como  “uma 

disposição gráfica de tempo, que será gasto na realização de um 

trabalho ou projecto, de acordo com as suas actividades a serem real-

izadas”(21)  estas actividades estão relacionadas, ou seja, interagem 

temporalmente entre si, no entanto o word4word não estabelece 

uma relação/interacção entre cada citação uma vez que, ao mesmo 

tempo que é cronológico também estabelece uma micro contagem 

sobre as citações, ao longo do tempo. Esta variações tornam  o 

projecto  particular na sua definição e por isso  difícil de classificar, 

uma vez que os cronogramas apresentam esta relação de interac-

ção entre os seus conteúdos, o que não se verifica relativamente à 

representação de cada citação no gráfico, podendo apenas haver 

uma relação de tópicos quando existem oradores em comum sobre 

tópicos diferentes. 

20. Indiana University Bloominton, IN

http://scimaps.org 
(10.05.09)

21. Dicionário de Língua Portuguesa 

online. http://www.priberam.pt
(12.06.09)
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Outra possibilidade de estabelecer uma relação de ligação está na 

relação de interacção entre tópicos quando se estabelece uma liga-

ção de informação, ou seja, uma relação entre vários gráficos que 

têm em comum o mesmo assunto. Por exemplo, a análise de gráfi-

cos que compararam a actividade de diferentes políticos dentro de 

um tema relacionado com eleições, em que os tópicos (palavras-

chave) referem-se ao nome desses políticos e cujo objectivo é 

verificar a sua actividade/presença  nos média. Em geral o político 

que tem maior actividade nos média tende a ter uma “sobrevivên-

cia” superior aos dos seus concorrentes, sendo deste modo possível 

prever aquele que vai ganhar as eleições. Só quando se estabelece 

uma relação entre  palavras-chaves é que é possível edificar uma 

relação interactiva entre os gráficos que partilham um tema em 

comum – as eleições. Este carácter estatístico temporal só reforça  

seu carácter de medição temporal de propagação de informação, 

registando, desta forma os seus níveis de maior e menor evolução, 

assim como o seu surgimento e fim. 
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BERTIN, Jacques. Semiologies Graphique: les diagram-
mes, les Réseaux, les cartes. Gauthier-Villars, 1973. “A. 

Diagrammes à deux composantes : Ils excluent tout programme 

de comparaisons qui conduirait évidemment à introduire une 

troisième composante. Ils ont par consequent comme object 

la reduction interne par mise en ordre et regroupement des 

catégories de chaque composante.”

Diagramas com duas componentes: Excluem todos os 

programas de comparação  que conduzem naturalmente 

à introdução de uma terceira componente. Têm, portanto, 

uma meta de redução interna de ordenação e agrupamento 

de categorias de cada componente. A tabela apresenta, de 

acordo com o nível das componentes, as  principais formas a 

que se chega.  

A área seleccionada, refere-se à relação  ao tipo de 
orientação que as variáveis tomam: tempo e nº de 
repetições tomam, sendo que a orientação circular é re-
ferente ao tempo e a orientação transversal corresponde 
ao número de repetições de cada citação. 
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05

análise de dados

A análise selectiva dos tópicos apresentados neste capítulo, assenta 

numa visão de interesse pessoal. Uma vez que não existe uma anali-

se pré-estabelecida de ligações entre  tópicos que justifique uma 

análise normativa,  o utilizador tem a liberdade comparar tópicos 

totalmente distintos como por exemplo a relação entre as palvras-

chave:  “gripe A” & “futebol”. Sendo assim, realizada uma análise sub-

jectiva, pelo facto de ser  o utilizador a estabelece as relações entre 

tópicos (palavras-chave), com o propósito de obter as respostas que 

procura na construção das suas ligações/comparações. 

Como primeira análise foi feito um estudo sobre os totais de 

citações, por tópico, que o Verbatim recolheu durante um período 

de tempo que teve início no dia 18.11.2008 e terminou no dia 

19.06.09, ou seja, um período de seis meses de recolha de dados 

que informou o gráfico num ângulo de 180º.

Numa segunda fase, foram assinaladas todos os tópicos das 

citações mais repetidas. Para isso, foi feita uma selecção de todas 

as citações que tivessem sido repetidas mais de 10 vezes. E numa 

terceira fase  forma escolhidos os tópicos que apresentaram um 

total de citações superior ou igual a 49 vezes citados. Dando origem 

a uma segunda tabela, onde posteriormente foram organizados, 

por ordem descendente, os 10 tópicos mais citados. 
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A análise do gráfico ”Total”, onde se encontram registados todos 

os tópicos da base de dados, permite-nos obter uma visão geral da 

frequência de citações que se encontram nos níveis de repetição 

mais baixa e mais alta, sendo que o primeiro nível de repetição, ou 

seja aquele onde estão registadas as citações que foram repetidas 

apenas uma vez, apresentam um número registo mais elevado 

do que as  citações que se encontram nos níveis de repetição de 

citação mais alto. Verificando-se, assim, que os dois últimos níveis 

(círculos de repetição  mais elevados) registam um total de quatro 

citações que atingiram níveis de repetição por citação mais eleva-

dos que as restantes. 

De forma a estabelecer uma comparação entre o número de repeti-

ções por citação e o total de citações por tópico, foram criadas duas 

tabelas. A primeira tabela apresenta os dados da primeira extracção 

ou seja os totais por tópico, onde se encontra o tópico “Futebol” 

com 237 citações, enquanto que a segunda refere-se às citações 

que atingiram uma número de repetição mais elevado, estando 

em primeiro lugar o tópico “UE/Cimeira” com o seu respectivo 

orador -  José Sócrates. Graficamente esta citação representa o traço, 

que no gráfico dos “Totais”  atinge o nível mais distante do centro 

demonstrando deste modo como esta citação foi a mais propagada 

no espaço on-line.  

É importante ter em conta que uma selecção com base na conta-

gem do tópico mais citado não permite estabelecer uma noção 

clara sobre os tópicos permanentes, ou seja, aqueles que estão 

presentes durante todo o ano e os tópicos espontâneos/pontuais, 

ou seja, aqueles que surgiram pela manifestação de novos aconte-
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cimentos registados pelos média cujo seu tempo de permanência 

pode ser duradouro ou momentâneo, distinguindo-se dos ante-

riores pelo facto de serem tópicos referentes a uma situação em 

especifico e particular relativas a um acontecimento novo. 

Como já foi referido ano início deste capítulo, a análise dos gráficos 

é uma análise subjectiva, mas é possível pela presença do mesmo 

orador em diferentes tópicos estabelecer uma relação entre tópicos. 

De facto há oradores que eles próprios podem ser considerados 

tópicos (palavras-chave). Havendo uma relação de oradores entre 

tópicos é mais fácil justificar a análise em torno de vários temas, 

uma vez que o elo de ligação  entre eles está no orador que ambos 

têm em comum. Penso ser importante fazer esta referência sobre 

os tópicos uma vez que  quando agrupados tópicos relacionados 

tais como por exemplo: “Banca”, “Crise” e “UE/CImeira” encontram-se 

relacionados porque partilham o mesmo orador “José Sócrates”. 

As próximas imagens relativas aos gráficos, apresentaram alguns 

deste pontos e nelas é importante observar o nível de “ritmos” 

visuais (vazios e cheio) que a distribuição das citações descrevem 

cronologicamente, criando padrões diferentes onde é possível 

identificar-se os níveis de contaminação mais elevados e baixos de 

cada tópico (palavra-chave).
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10 de Junho  5
1º de Maio  2
1º de Maio/UGT 1
1º Maio  2
25 de Abril  2
Açores/Lajes  1
Açores/Navio  1
Aborto  2
Abrantes  1
Acordo Ortográfico 2
Administração Interna 3
Advogados  2
Aeroporto do Porto 4
Aeroportos  2
Aerosoles  1
Afeganistão  10
Agricultura  9
Alemanha  6
Alentejo  1
Alex Ferguson 1
Amarante  2
Andebol  1
Angola  18
Angola/Papa  4
Angola/Portugal 2
Ano Judicial  2
Ano Novo  2
Apagão  1
Apito Dourado 4
Apoio judiciário 1
Arte  2
Arte  1
Astronomia  2
Atentados de Bombaim 1
Atletismo  1
Austrália  2
Austrália/Portugal 2
Autarquias  1
Autarquicas/Matosinhos 1
Autárquicas 2009 2
Autárquicas/eleições 2
Autárquicas/Figueira da Foz2
Autárquicas/Leiria 3
Autárquicas/Lisboa 9
Autárquicas/Matosinhos 3

Autárquicas/Olhão 1
Autárquicas/Paredes 1
Autárquicas/Porto 4
Autárquicas/PS 1
Autárquicas/Sintra 2
Autárquicas/Viana 1
Autoeuropa  3
Automóvel  7
Automobilismo 2
Ave/Cávado  1
Aveiro  1
Aviação  15
África do Sul  1
África do Sul/Eleições 1
Água  1
Águeda  1
Índia  9
Óbito/Cinema 1
Óbito/João Aguardela 1
Óbito/Lagoa Henriques 1
Ópera no Porto 1
Bagdad  1
Baião  1
Banca  24
Bandeiras azuis 6
Bangladesh  2
Barcelos/ciganos 1
Barragem do Sabor 1
Basquetebol  1
Batalha  1
Bayern  1
Bélgica  3
BCE  4
BCP/AG  1
BD  1
BE  9
BE/Convenção 5
Belenenses  1
Benfica  9
Berardo  1
Birmânia  1
Blindados  2
Bolívia  2
Bombaim  2
Bordalo Pinheiro 2

Cinema  14
Cinemateca  1
CIP  3
Coimbra  2
Colômbia  2
Comboios  4
Combustíveis  7
Comissão Nacional do PS 1
Comunidades 2
Concorrência  2
Conferências do Estoril 1
Congresso/Pessoa 3
Conjuntura  15
Conselho de Estado 4
Construção  1
Contentores  1
Coreia do Norte 4
Corgo  1
Correntes d’Escritas 2
Correntes d` escritas 1
Correntes d`Escrita 1
Costa de Caparica 1
Crainças em rsico 1
Crianças  1
Crianças desaparecidas 1
Criatividade  1
Criminalidade 1
Crise  77
Crise Financeira 1
Crise/FMI  5
Cristo Rei/50 Anos 1
Cuba  15
Cultura  5
Custas Judiciais 1
Defesa  10
Desenvolvimento 2
Desporto  35
Destaques de Imprensa 2
Dia da Criança 1
Dia Mundial da Paz 1
Dia Mundial do Livro 1
Diálogo intercultural 1
Direitos de Autor 1
Douro/Turismo 1
E. Amadora  1

BPP  52
Braga  5
Brasil  13
Brasil/Avião  6
Cabo Verde/Música 1
Caminha  2
Cancro  1
Capital da Cultura 1
Carlos Anjos  2
Carlos Candal  1
Carmen Miranda/100 anos 1
Cartas de Condução 1
Casa do Douro 2
Casa Pia  14
Casamento Homossexual 3
Cascais  4
Caso Eluana  1
Caso Esmeralda 4
Caso Freeport 5
Caso Joana  3
Cavaco  1
Câmara do Porto 6
Cândida Almeida 1
Código Contributivo 2
Código de Trabalho 1
Código do Trabalho 3
CDS-PP  24
CDS-PP/Congresso 15
CDS/Congresso 2
CDS/PP/Congresso 1
Censura  1
Centros de Saúde 1
Certificados de aforro 1
Cerveira  1
CGTP  5
CGTP/MANIF  3
Chade  1
Chelsea  1
China  5
China/EUA  1
CIA  4
Ciência/Média 1
Ciclismo  5
Cimeira das Américas 3
Cimeira Ibérica 2
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Extrema-direita 1
F1  1
Faro  1
Fátima  1
Fórmula 1  8
Fórum empresários 1
Fórum Social  3
FC Porto  5
Fernando Gomes 1
Filipinas  1
Finanças  3
Financiamento 3
FMI  6
Forças Armadas 5
França  4
Fraude  1
Fraude/Madoff 2
Frente Ribeirinha 1
Função Pública 3
Futebol  237
Futebol/Mundial2018 1
G20  4
Gabão  1
Gaia  2
Galiza  2
Gaza  3
Gás  4
Genéricos  1
GNR  1
Golfe  1
Grécia  1
Gripe  1
Gripe A  1
Gripe A H1N1  13
Gripe mexicana 1
Guantanamo  9
Guantánamo  1
Guatanamo  2
Guerra no Sri Lanka 2
Guiné Bissau  1
Guiné-Bissau  52
Guiné-Conacri 1
Habitação  1
Habitação Social 2
Haiti  1

E. da Amadora 1
Economia  8
Eduardo Catroga 1
Educação/greve 1
Educação/manif 1
Educação/Pré-escolar 2
Eleições  5
Eleições Europeias 1
Eleições PS  4
Eleições/Galiza 1
Eleições/Matosinhos 1
Eleições/País Basco 1
Em directo  1
Emergência Médica 1
Emigrantes/Remessas 1
Emprego  1
Empresas  1
Energia  6
Energias renováveis 2
Ensino  2
Entidade Contas 1
Entrevista  1
Entrevista a Messi 1
Equador  1
Esclerose múltipla 1
Escola Segura  9
Escolas  2
Espaço  1
Espanha/Naufrágio 1
Estados Unidos 1
Estatuto/Açores 1
Estradas/Bragança 1
Estremoz  1
EUA  98
EUA/China  1
EUA/Obama  4
Europeias  174
Europeias/Dia 9 1
Europeias/PSD 1
Europeus de pista coberta 1
Eutanásia  2
Execução de Penas 1
Expolíngua  1
Exportações  1
Extradição recusada 1

Hélder Postiga 1
Holanda  1
Honduras  2
Hungria  1
IEFP  1
Igreja/Internet 3
Imobiliário  1
Impostos  1
Imprensa  1
Imprensa Económica 1
Incêndios  4
Indústria  2
Indonésia  1
INE  3
INEM  1
Infância  1
Informática  1
Inter  1
Internacional  1
Internet  1
Invasões francesas 3
Investimento  1
Investimento público 1
Irão  17
Irão/Eleições  1
Israel  6
Itália  2
IVA  2
Japão  1
Jogos  1
Juízes  1
Juros  2
Justiça  11
Justiça/Noite Branca 1
Kosovo  2
Líbano  1
Língua portuguesa 1
Leça/Despoluição 1
Lei eleitoral  3
Leilão/Pessoa  1
Leiria  1
Liga  10
Lisboa  51
Lisboa/casas  1
Lisboa/Contentores 2

Literatura  16
Liverpool  1
Luís Cabral  2
Luisão  1
LusaTV  1
Luso-Espanhola 2
Macau  2
Madagáscar  2
Madeira  49
Madoff  1
Maia  1
Mangualde  2
Manifestação da GCTP 1
Manoel de Oliveira 4
Marítimo  1
Marcelo R. Sousa 2
Marco de Canavezes 1
Matemática  3
Matosinhos  1
Matro do Porto 1
Mau tempo  1
Mau Tempo/Vila Real 2
Médicos  1
Médio Oriente 50
Música  10
Media  8
Medicamentos 10
Metro do Porto 1
Migrações  1
Miguel Torga  1
Minas  1
Ministério Público 3
Ministro do Ambiente 1
Misericórdias  1
MMS  1
Moçambique  11
Moçambique/Eleições 1
Monção  2
Monte Real  1
Mundial  1
Mundial 2018  1
Mundial de clubes 1
Mundial2018/2022 1
Museu do Douro 1
Museu dos Coches 1
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Museus  2
Natal  1
NATO  9
Nigéria  1
Norte  5
Novo Aeroporto 1
Obras Públicas 7
OCDE  4
OE 2009  3
OE Suplementar 5
Oftalmologia  1
Olaias  1
Olimpismo  5
Opel  1
OPEP  3
Operação Furação 1
Operação Furacão 1
Opinião do leitor 1
Orçamento Suplementar 1
Paquistão  4
Paredes de Coura 1
Partidos  2
Passos Coelho 2
Património  1
Património Mundial 1
Póvoa de Lanhoso 1
PCP  16
PCP/Crise  1
PEC  2
Pensões  2
Pequim2008  1
Peru  1
Pescas  1
Peso da Régua 1
Petróleo  1
PGR  2
PJ  1
Plano Tecnológico 1
PM/Entrevista 2
PME  1
Pneus  1
Pobreza  2
Política  3
Portalegre  2
Portimão  1

Porto  19
Porto/Escola do Cerco 1
Porto/greve do lixo 1
Porto/Lixo  2
Porto/Noite  1
Porto/Protecção civil 1
Porto/Transportes 1
Portugal/Angola 3
Portugal/Líbia 1
PR/Turquia  6
Prémio Camões 1
Presidência  1
Presidente da ASJP 1
Produtos biológicos 1
Provedor  59
Provedor de Justiça 1
PS/Congresso  26
PS/Porto  1
PSD  157
PSD-Açores/Congresso 2
PSD/Autárquicas 4
PSP  1
Qimonda  54
QREN  3
Queiroz  2
Quirguistão  1
Rali Portugal  1
Rádio  1
Râguebi  2
Rússia  2
Rússia/EUA  1
Rússia/Gás  1
Rússia/UE  1
Recolha de lixo 1
Rede social  1
Regionalização 4
Reino Unido  7
Religião  6
Rui Costa  1
Rui Rio  1
Saldos/Comércio 1
Santo Tirso  1
Saramago  1
São Tomé e Príncipe 2
Sérvia/UE  1

Sócrates/Entrevista 7
Secretas  2
Sector automóvel 2
Segurança Interna 8
Segurança Social 2
Seguros de crédito 3
Selecção  4
Serralves/Aniversário 1
Setúbal  10
Sida  2
Sigilo bancário 5
Sismo/simulacro 1
Soares Franco 1
Sociedade  4
Solidariedade 2
Somália  1
Sporting  29
Sporting de Braga 1
Sporting-Benfica 2
Sri Lanka  2
Suíça  1
Sudão  2
Suicídio  1
Surdos  1
T. Novas  1
Taça  1
Taça da Liga  6
Tailândia  6
Ténis  14
Têxteis  2
TDT  1
Teatro  2
Telecom  12
Telecomunicações 1
Televisão  2
Termas de Vizela/”lay-off” 1
Terrorismo  3
Tibete  1
Timor Leste  1
Timor-Leste/Corrupção 1
Todo-o-terreno 1
Tomar  1
Toxicodependência 1
Trabalho Temporário 1
Transplantes  1

Tribunais  1
Tribunais tributários 2
Trofa  1
Turismo  3
Turquia  3
Ucrânia  3
UE  40
UE/Ajudas de estado 1
UE/Brasil  1
UE/Cimeira  7
UE/EUA  3
UE/Finanças  1
UE/Fiscalidade 1
UE/Internet  5
UE/Justiça  1
UE/Kosovo  1
UE/Pescas  3
UE/Presidência 1
UE/Previsões  2
UE/Rússia  1
UE/Trabalho  2
UGT/Congresso 3
União Europeia 1
Urologia  1
Vaga de frio  1
Valongo  1
Valongo/Intercalares 2
Vaticano  2
Venezuela  13
Viana  1
Viana/referendo 1
Vila de Rei  1
Vila Real  3
Violância doméstica 1
Violência Doméstica 3
Viseu  1
Voos da CIA  2
Yebda  1
Zimbabué/Crise 1
Zimbabwe  1
Zona Euro  2
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Afeganistão 10
Angola  18
Aviação  15
Banca  24
BPP  52
Brasil  13
Casa Pia  14
CDS-PP  24
CDS-PP/Congresso 15
Cinema  14
Conjuntura 15
Crise  77
Cuba  15
Defesa  10
Desporto  35
EUA  98
Europeias  174
Futebol  237
Gripe A H1N1 13
Guiné-Bissau 52
Irão  17

Justiça  11
Liga  10
Literatura  16
Madeira  49
Médio Oriente 50
Música  10
Medicamentos 10
Moçambique 11
PCP  16
Porto  19
Provedor  59
PS/Congresso 26
PSD  157
Qimonda  54
Setúbal  10
Sporting  29
Ténis  14
Telecom  12
UE  40
Venezuela  13

A tabela das páginas anteriores apresenta os tópicos de cada 

citação, recolhidas pelo Verbatim e os seus respectivos totais,  

com a soma de 2884 citações, relativas a meio ano.

Os tópicos que se enontram a cor, representam as citações 

que tiveram uma propagação ou nível de repetição superior 

ou igual a 10x. 

A tabela do lado direito, apresenta o total de tópicos de 

citações que  tiveram uma repetição superior ou igual a 49x . 
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Gráfico “Total“ apresentadas todas as citações extraídas pelo 

Verbatim. O seu preenchimento de 180º graus é referente 

aos seis meses de recolhade dados. Um aspecto interessante 

na sua análise, está na observação de níveis mais altos de 

repetição pouco frequentes e níveis mais baixos de  repetição 

onde se encontra  presente  um número maior de citações. 

Establecendo-se desde já uma diferença entre o número 
de repetições por citação e o total de citações por 
tópico, exposta nas tabelas da seguinte página.  

ToTal 
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1º. Futebol   237
2º. Europeias   174
3º. PSD   157
4º. EUA   98
5º. Crise   77
6º. Provedor   59
7º. Qimonda   54
8º. BPP   52
       Guiné-Bissau  52
9º. Médio Oriente  50
10º. Madeira   49

1ª linha 7º nível rep. 16x UE/Cimeira (José Sócrates) 12.12.o8 
2ª linha 6º nível rep. 11x Banca (José Sócrates) 17.12.08
3ª linha 6º nível rep. 11x Quimonda (José Sócrates) 23.01.09
4º linha 6º nível rep. 12x 1º de Maio(Jerónimo de Sousa) 02.05.09 

Tabela representativa do número de repetições por 
citação referente aos traços  mais afastados do centro no 

gráfico “Total“.  

Tabela representativa dos 10 tópicos mais citados, filtrados 

da última selecção de totais de tópicos mais citados supeirores 

a 49x repetidos. 





A seguinte imagem serve de  exemplo do que pode ser feito 

uma análise personalizada sobre os gráfios extraídos do siste-
ma word4word quando se executa a acção de exportação, 

do gráfico analisado, no formato .jpg. 
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criseBarack oBama

O gráfico regista a frequência de citações 

em que  o presidente dos Estados 

Unidos, Barack Obama esteve 

presente nos média.  
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crise

O gráfico regista a frequência de citações 

em que  o tópico  Crise  é citado, ao 

longo do tempo. Este é um dos gráficos 

que apresenta uma homogenidade 

visual  de distribuição de citações, 

relativamente a outros gráficos.
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europeias

O gráfico regista a frequência de citações 

em que  o tópico  Europeias  esteve 

presente nos média. Aqui regista-se 

uma tendência  de aumento de citações  

com um número mais elevado de 

propagação relativamente às primeiras 

citações que apresentam um nivel de 

repetição mais baixo (rep.1x). 
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crise & europeias 

Este gráfico faz a relação entre os 

dois tópicos anteriores (Europeias 
& Crise). Aqui é possível establecer 

uma relção de comparação entre dois 

temas espontâneos, sendo que o 

tópico Europeias  inicía-se mais tarde 

relativamente ao tópico Crise, assim 

como  este tem um maior número de 

citações relativo ao primeiro. 

Crise - azul / Europeias - vermelho 
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Gripe aH1n1

Este gráfico (Gripe AH1N1) apresenta 

um dos tópicos mais preocupantes, do 

momento. Regista o início  em que,  pela 

primeira vez, foi lançado a notícia de 

uma possível pandemia viral de gripe 

animal com origem no México. 
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cavaco silva & sócraTes

Comparação entre dois dos oradores 

com maior presença nos média 

(Cavaco Silva e Sócrates). Verifica-

se que o primeiro Ministro - José 

Sócrates (azul) apresenta um número 

mais elevado de citações em relação ao 

Presidente da Républica - Aníbal Cavaco 

Silva (verde).
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Conclui-se que este dispositivo - word4word - permite a extracção 

instantânea de dados, assim contribuindo para o aprofundamento 

do conhecimento do utilizador relativamente aos fenómenos de 

propagação de palavras-chave (entidades/tópicos) sobre a função 

tempo. 

A presente dissertação, relata a concepção  de uma nova máquina 

para extracção de informação, a partir dos dados gerados automati-

camente em plataformas de extracção de dados do tipo Verbatim. 

O paradigma de acção deste dispositivo enquadra-se numa filosofia 

geral “tecno-colaborativa” de dispositivos contributivos para a pro-

moção de uma ecologia cognitiva. 

O resultado dos pressuposto teóricos e do desempenho prático 

deste dispositivo conferem-lhe um carácter politicamente actuante 

ou “activista”, na medida em que constitui um meio para a visuali-

zação (percepção visual) de sistemas complexos que, pelo elevado 

número de eventos (entidades) sujeitas a interacções (relaciona-

mentos), se tornam obstrutoras da evidência informativa, mesmo 

tratando-se de objectos de entidades dirigidas ao esclarecimento 

público. Trata-se pois de um instrumento que permitirá observar de 

modo cronologicamente estruturado a frequência das notícias pro-

pagadas no ambiente on-line, sujeitas a progressões exponenciais 

06

conclusão
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de contaminação (explosões) pontuadas por “picos” e “falhas” ou 

por desenvolvimento ondulatório ou contínuo. 

A percepção visual humana encontra nos “graphos” um extra-

ordinário meio de inteligibilidade metafórica, assim permitindo 

compreensão holística de operações complexas ou numerosas.  O 

design enquanto disciplina vocacionada ao desenho de artefac-

tos, dispositivos e serviços de intermediação cultural (Providên-

cia, 2004), encontra neste exercício a plena afirmação do género 

informativo (design de informação) ao conceber meios técnicos de 

representação que dotarão o leitor de maior capacidade de decisão. 

Ao verificar o movimento expansionista de comunicações a partir 

de um ou mais emissores e a sua replicação, quer número de 

citações, quer em tipo de citações ao longo de um certo período 

de tempo, será revelador do poder de massificação social a que o ci-

dadão está exposto nas sociedades mais evoluídas onde se verifica 

a liberdade de informação que está na base Institucional Demo-

crática. Considerando assim, que o presente dispositivo dotará os 

indivíduos de maior capacidade para interpretar as palavras de 

ordem e consequentemente qualificando o seu poder de intervir na 

sociedade. 

Ainda que este projecto, na fase temporária, em que se encontra 

disponibilize apenas informação sobre a frequência ou os níveis de 

frequência em que a mesma citação foi repetida no espaço on-line, 

espera-se poder complementar os seus serviços oferecendo a visão 

de incidência das mesma palavras de ordem (ou palavras-chave), 

em diferentes citações se no produto desenvolvido se obtém já 
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uma indicação de frequência em profundidade (eixo radial) no futu-

ro desenvolver-se-á a incidência em extensão (eixo axial). 

Este motor de “meta-conhecimento” ou “meta-informação” con-

tribuirá tecnicamente para a construção do ambiente artificial que 

hoje tem já uma autorização tecnológica que constitui por si pró-

pria um novo habitat humano com a sua biodiversidade, dotando 

os seus consumidores de qualidades específicas. 

Se o programa funcional a que se presta o dispositivo já foi suficien-

temente detalhado justificar-se-á a observação das suas caracterís-

ticas estéticas e tecnológicas. A qualidade “aestética” (relativa aos 

sentidos) deste instrumento enquadra-se no contexto geracional 

dos produtos interactivos, mas revelando na sua sobriedade gráfica 

uma certa desconfiança para com as estratégias de animação em-

pática figurativas, reservando-se numa certa expressão mínima que 

protege a individualidade do outro como protagonista. Se a forma 

é conteúdo de verdade (adorno) então a verdade deste conteúdo 

será o silêncio que in-forma, que atribui forma, ou seja, o não ruído. 

Tecnologicamente a concepção dos dispositivo enfatiza o espírito  

de interacção colaborativa não só pela dependência de que se re-

veste amontante, como também pelo modelo experimental de que 

partiu a investigação concepção e de implementação em associa-

ção com engenheiros digitais e matemáticos contribuintes para a 

programação logarítmica deste novo “ser”. 
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A contribuição técnica de Pedro Ângelo (22) enquadra-se na des-

coberta da organização lcd (Laboratório de Criação Digital) (23) 

disponibilizada no ambiente on-line e que no mesmo espírito 

colaborativo e altruísta se prontificou a apoiar sem remuneração 

o presente projecto. O contributo do LCD ficou assim edificado no 

protótipo operativo do word4word que contribuirá como extensão 

“natural” do Verabtim. 

Ao contributo do LCD veio juntar-se a indispensável participação do 

Verbatim através da contribuição pessoal de Luís Sarmento (FEUP), 

que adequando os dados recolhidos e compilados em formato 

.csv  constituíram o fornecimento da matéria-prima, que será aqui 

novamente retratada. 

 

A acrescentar a este trabalho esteve o apoio do Prof. Heitor Alvelos 

(FEUP) e a participação imprescindível e activa do Prof. Francisco 

Providência (UA)  na oxigenação cognitiva do todo o pensamento 

envolvido, na construção teórico/técnico de que é composto o 

sistema word4word. 

22. Pedro Ângelo é um consultor 

independente de pesquisa de software 

interactivo.  www.futurartes.com
(26.05.09)

23. LCD - Laboratório de Criação 
Digital is an open space founded by 

Audiência Zero - Associação Cultural 

in porto, portugal where creative people 

meet weekly to work on their projects 

and share experiences and knowledge 

about art, technology and creativity. It 

was founded as a way to complement 

the creative tool workshops promoted by 

the association’s CCT project by providing 

people with work space, network 

structure and tools to bring their ideas to 

reality.  www.futurartes.com
(26.05.09)
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