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RESUMO 

 

 

 

 

A actualidade é caracterizada pela intensa presença de mediação tecnológica na 

comunicação interpessoal, particularmente, dentre a primeira geração de Nativos 

Digitais, actuais adolescentes.  

Os recentes desenvolvimentos no estudo da emoção, que certificam a sua importância 

na comunicação, levam a interrogar-nos se, e como, a emoção é veiculada na 

comunicação mediada por computador. Consideramos então legítimo investigar se a 

comunicação mediada por computador permite a expressão emocional do Nativo 

Digital, para a sua comunicação afectiva, junto das pessoas que considera próximas.  

O levantamento do estado da arte sobre o tema, sugeriu-nos a seguinte hipótese: A 

mediação por computador permite a comunicação afectiva do Nativo Digital, junto das 

pessoas que considera próximas, caso as interfaces reúnam características adequadas à 

sua expressão emocional. 

A partir da questão estabelecida e para verificarmos a hipótese apresentada, colocando 

o enfoque no desenho da comunicação, num contexto emocional e com interfaces 

tecnológicas, discutimos aspectos filosóficos e tecnológicos, que enquadram a 

constituição de uma estrutura discursiva para a expressividade emocional, baseada no 

modelo de processamento da informação social fornecido pela área da psicologia.  

Com a revisão, de sistemas de comunicação mediada por computador (CMC) que 

exploram a comunicação afectiva, particularmente, através da metodologia qualitativa 

de estudo de caso, verificamos: forte incidência de integração de pistas físicas, 

fornecidas pelo corpo; a possibilidade de construção de narrativas, pelo indivíduo; e o 

uso de multimédia, como potenciador da expressão e do efeito emocional. Sobre estes 

aspectos sustentamos a nossa proposta, que se centra no corpo e no potencial 

informativo que ele disponibiliza através de diversas linguagens verbais e não-verbais, 

visando também a possibilidade de auto-reflexão emocional, identificada como uma 

vantagem pedagógica. Para tal, evitamos a codificação emocional, deixando as escolhas 

ao sujeito, que o fará segundo regras próprias e do seu interlocutor (valorizamos o 

desenvolvimento de códigos que podem ser partilhados, por proximidade afectiva,    

entre ambos).  
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Como características de um Discurso que permita a expressão individual e 

personalizada das emoções em CMC, explorámos: a riqueza do meio de comunicação       

e de conteúdos; a unidade potenciadora de expressão e efeito emocional do multimédia; 

a subjectividade; a complexidade. 

Propomos, então, uma estrutura discursiva (um conjunto de aspectos que permitam a 

modelação dos discursos específicos dos Nativos Digitais) que relaciona: a linguagem 

expressiva do corpo – expressão facial, expressão gestual, expressão corporal; com           

a variedade de tipos de informação – visual, sonora e escrita; recorrendo à fusão              

de media, ou seja, o multimédia. No âmbito dessa estrutura integrámos o conceito de   

“Clip-emotion”, como o resultado unificador e multi-camadas significantes: o produto 

da interacção humano-aplicação que é transmitido, enquanto objecto a comunicar. 

Perante as características identificadas como fundamentais à expressão emocional em 

CMC e ao perfil do Nativo Digital, o modelo que propomos vai de encontro aos objectivos 

estabelecidos para a investigação. A estrutura discursiva é formalizada numa interface, 

que se apresenta como aplicação on-line, cuja avaliação foi realizada através de um 

protótipo e junto de uma amostra de participantes, no sentido de confirmar, por 

interpelação directa ao grupo (focus group), observação directa e técnica de inquérito, 

as decisões assumidas. Os resultados indiciam que a proposta recolhe a adesão dos 

participantes, sustentando de modo expressivo os seus discursos específicos de 

comunicação afectiva, no contexto da CMC.  

As conclusões que apresentamos, a partir dos resultados, corroboram a hipótese 

originalmente apresentada e respondem à questão de investigação. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The strong presence of technological mediation in interpersonal communication is 

typical of contemporaneity, being predominant among the first generation of digital 

natives, today’s teenagers. 

The recent developments on the study of emotions, which have validated its importance 

in interpersonal communication, lead us to question if, and how, is emotion transmited 

in computer mediated communication. We believe it legitimates to inquire: Does 

computer mediation allow digital natives’ emotional expression for afective 

communication towards the persons they regard as closer to them?  

The setting of the state of the art on this theme, suggested the following hypothesis: 

Computer mediation allow digital natives’ emotional expression for afective 

communication towards the persons they regard as closer to them, if the interfaces they 

use integrate the adequate features for their emotional expression. 

To answer this question and prove the hypothesis, focusing on the design of 

communication in an emotional context and with technological interfaces, we shall 

discuss technological and philosophical aspects that support the constitution of a 

discourse for emotional expressivity, based on the psychological Social Information-

Processing Model. Based on the analysis de CMC systems, and mainly through the use 

of qualitative case study methodology, we determine that: there is a strong incidence in 

integration of the body’s physical cues; the potential for the construction de personal 

narratives; the use of multimedia as a potential tool to express and induce emotions. 

Our proposal is supported by these findings, and is centered on the body and its 

informational potential through verbal and non-verbal languages. Simultaneously, we 

also inquire into the possibility of emotional self-reflexion, regarded as a pedagogical 

advantage. To achieve this, we avoid emotional encoding, allowing the user to take 

decisions based on his or her own codified rules (we value the creation of personal codes 

that he/she shares with his/her interlocutor).    

Afterwards we explore discourse features which allow the individual and 

customized/subjective emotional expression in CMC: the richness of content and 

media; the multimedia unity as emotional expression and potentiating effect;               

subjectivity; complexity. 
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We propose a discourse structure (a set of features which allow the modelation of 

specific Digital Native discourses) of related aspects: body’s expressive language – 

facial, gestual and body expression; different types de information – visual, auditive 

and written information; the use of media convergence, multimedia. We also propose 

the concept de “Clip-emotion” as the final unifying and multilayered meaningful 

outcome: the aplication-user interaction result as an tool of communication. From the 

features in CMC identified as fundamental for emotional expressivity and the profile of 

the Digital Native, the model we propose responds to the purposes of this research.  

The discourse structure is embodied in an interface, which presents itself as an on-line 

application, which has been evaluated through a prototype and with a sample of 

participants, for validating the decisions by focus group, direct observation and written 

questionnaires. The results reveal that the proposal collects the approval of the 

participants, to sustain expressively their personnal discourses of affective 

communication, in CMC.  

The conclusions we present, gathered from the results, validate the previous hypothesis 

and respond to the research question. 
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1 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

1.1. Âmbito, oportunidade e objecto de estudo 

Hoje, a importância dada pelos indivíduos à comunicação é tal, que a sua presença nas 

diferentes vertentes de actividade humana diária, de tão generalizada e intensa que é, 

torna-a quase invisível. Sendo um aparente contra-senso, este aspecto estabelece-se 

pela normalização do contínuo estado de comunicação em que hoje todos nós vivemos: 

da vida pessoal à prática profissional e desde a mais tenra idade até às faixas etárias 

mais avançadas, a comunicação acontece como rotina.  

A par da importância da comunicação, os desenvolvimentos da investigação têm 

mostrado o gradual reconhecimento da importância das emoções, enquanto tema de 

estudo nas diversas áreas do conhecimento, das ciências exactas às ciências humanas, 

particularmente da sua assistência fundamental nos mecanismos de sobrevivência do 

organismo, mas também naqueles ligados à sociabilização. A participação dos aspectos 

emocionais, assim como dos racionais, é determinante nas tomadas de decisão patentes 

nas etapas do processo de interacção social (Crick & Dodge, 1994; Lemerise & Arsenio, 

2000).  Nesse sentido a dimensão emocional, ou afectiva, da comunicação será 

considerada elemento central nesta investigação, entendendo-a como necessária                 

e incontornável. 

A comunicação de emoções tem sido um dos crescentes interesses em áreas como a 

engenharia informática, mais propriamente a computação, e também o Design, 

nomeadamente de Produto. Na computação, foi criada uma sub-área de investigação e 

desenvolvimento de sistemas com o objectivo de reconhecimento, adaptação e 

provimento de respostas mais adequadas às emoções do utilizador (Picard, 1997): 

Computação Afectiva, criada por Rosalind Picard em meados de 1990, no MIT, onde 

tem, desde então, sido responsável pela direcção desta investigação e grupo. Na área do 

Design de Produto, surgiu uma sub-área de investigação identificada como Design de 

Emoção.  Esta tem sido liderada por autores como Donald Norman, Pieter M. A. Desmet, 

Paul Hekkert, entre outros, e foca os aspectos emocionais passíveis de serem 

integrados, geridos e desencadeados nos utilizadores de objectos, através de dimensões 

como a cor, forma e texturas dos objectos. A sub-área de Design de Interacção, que 

habitualmente lida com sistemas computacionais e a sua relação com o ser humano, 
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centrando-se nesta dupla humano-computador,  está presente noutra vertente de 

investigação/área partilhada com as engenharias, a de Interacção Homem-Computador 

(HCI – Human Computer Interaction).  

O actual paradigma da investigação em Design e da sua aplicação coloca a investigação 

em Design como o método dianteiro (ao contrário da situação anterior, provavelmente 

ainda corrente em muitos sectores e empresas, na qual o Design ainda se restringe à 

etapa final de layout e packaging), no qual se apoiará o desenvolvimento de produtos e 

serviços (Laurel, 2003).  

A investigação em Design, no âmbito do uso e das possibilidades da tecnologia, têm sido 

direccionadas para o melhoramento de interfaces homem-computador, para a 

computação ubíqua e para o desenho de interfaces intuitivas. Tal como refere Mitchell 

et al. (2003, apud Lunenfeld, 2003), a investigação em Design é fundamental no que diz 

respeito a reflectir-se e desenhar-se tecnologias com interfaces de computador 

“humanizadas”. Segundo esta linha de pensamento consideramos que, mais do que 

colocar a tónica no melhoramento da HCI, devemos almejar contribuir, com a 

investigação em Design, para o melhoramento da vida do ser humano: das “relações uns 

com os outros, das suas comunidades, culturas e democracias” (Mitchell et al. 2003, 

apud Lunenfeld, 2003). 

No âmbito do Design de Comunicação, área do Design, consideramos que o 

desenvolvimento de reflexão, estratégias e produtos, dentro do tema da comunicação de 

emoções ou da emoção na comunicação não estão ainda sistematizados, e que os 

esforços dentro da temática são identificados como pontuais, sem contexto que lhes dê 

suporte, e por esse motivo, muitas vezes pouco valorizados. 

A tecnologia acompanha a comunicação, enquanto presença contínua e generalizada e, 

na mesma medida, apresenta-se como uma constante na vida dos indivíduos. A 

tecnologia como apoio às diversas tarefas quotidianas permite-nos identificar a 

crescente tendência do seu uso, sendo que a ubiquidade é uma das características com 

que ela hoje é desenhada e produzida (da domótica ao sistema de navegação assistida 

com GPS nos automóveis). E a aposta em tecnologias que fazem a convergência de 

media é crescente, investindo-se em tecnologias chamadas multimédia, nas quais as 

hipóteses de uso de imagens, vídeo, som, animação e texto com a possibilidade 

interactiva, abrem caminhos a um maior potencial expressivo e apelativo ao utilizador, 

do que o uso um único medium.   

Num contexto actual de hábitos de comunicação interpessoal fortemente influenciados 

pela presença tecnológica considerámos, logo no início desta investigação, que aqui 
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residiria um nicho importante onde nos focarmos. A mediação tecnológica da 

comunicação é então um terreno com cada vez mais utilizadores e palco de presença 

das dinâmicas próprias do homem, como aspectos de identidade, de espaços de 

configuração individuais e colectivos, privados e públicos (que sempre existiram no 

ambiente físico, mas que hoje no ambiente digital adquirem outros contornos, como 

demonstraremos). 

Na identificação do grupo, no qual a intensidade da comunicação mediada por 

tecnologia pudesse ser mais marcada, detectámos a existência de um termo e 

caracterização específicos que apontam o grupo de indivíduos que nasceram e 

cresceram com a presença dos meios de comunicação digitais, os Nativos Digitais 

(Palfrey & Gasser, 2008; Watkins, 2009), distinguindo-os dos que os antecederam que, 

de acordo com esta terminologia são “Imigrantes Digitais” (transitaram de um 

ambiente de comunicação analógico, para o ambiente da mediação digital). A primeira 

geração de Nativos Digitais são os actuais adolescentes, indivíduos nascidos após 

meados de 1990, por alturas da grande difusão da Internet1, momento caracterizado: 

pela divulgação/banalização do uso de email como ferramenta de transferência e 

comunicação de dados; pelo aparecimento dos meios de comunicação quase 

instantâneos como os serviços de Instant Messaging (AIM – AOL Instant Messenger© 

ou MSN Messenger – Microsoft Messenger Service©); pelos serviços de comunicação 

por voz como Skype©  ou VoIP©; e mais tarde, pelas plataformas identificadas como 

Redes Sociais (Hi5© ou Facebook©, entre outras). Este grupo é identificado como muito 

proactivo na utilização personalizada e criativa da tecnologia para a comunicação com 

os seus pares, explorando as vertentes áudio/musical e de imagem e interacção, de 

forma quase intuitiva: demonstrando estar à vontade com a tecnologia, usando-a de 

acordo com os seus interesses e necessidades e talhando-a ao seu perfil e objectivos, 

sempre que tecnologicamente possível. 

Partindo da área do Design de Comunicação, onde enquadramos esta investigação, 

entendemos o Design como a prática de resolução de problemas, com o objectivo de 

melhoria das condições humanas e das necessidades dos indivíduos, em todas as 

dimensões das suas vidas. Nessa perspectiva dirigimos a nossa atenção para a detecção 

de problemas que pudessem existir na área da comunicação interpessoal, marcados 

pelo impacto tecnológico, ou com ele relacionados. 

                                                
1  Segundo a Wikipedia (2012) e baseado no estudo recente apresentado na revista Science (Hilbert & López, 
2011), estima-se que “em 1993 a Internet transportava apenas 1% do fluxo informativo em comunicação bi-
direccional. Que em 2000, este representaria 51% e em 2007, mais de 97% de todas as telecomunicações 
[globais] de informação eram realizadas através da Internet.”  
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Com a percepção da existência de vozes críticas2, de educadores e psicólogos (Turkle, 

2008, 2011; Fonte, 2008) e do senso comum, alertando para os aspectos negativos da 

crescente mediação tecnológica da comunicação, e dos próprios Nativos Digitais que 

apontam dificuldades de sociabilização inter-grupo, particularmente na expressão de 

aspectos afectivos, propusemo-nos investigar o impacto da tecnologia na comunicação 

interpessoal por o considerarmos actual e oportuno: identificando tanto os seus 

aspectos positivos como negativos. E, se a primeira geração de Nativos Digitais são os 

actuais adolescentes, julgamos essencial centrarmo-nos neste grupo, para identificar 

dinâmicas e práticas correntes que poderão, inclusivamente, fornecer algumas pistas 

para a tendência das práticas comunicativas no futuro próximo (conscientes que 

estamos da rapidez com que as mudanças nas práticas comuns ocorrem, a cada nova 

introdução de dispositivos tecnológicos de massas). Sendo a dimensão afectiva 

fundamental na comunicação interpessoal, mas também nesta fase da vida do sujeito, 

aspecto identificado por psicólogos e sociólogos, parece-nos importante focarmo-nos na 

comunicação afectiva no interior de indivíduos deste grupo. 

Do desenvolvimento prévio de investigação no mestrado em tecnologia multimédia3, 

fomos fortalecendo a perspectiva de que os sistemas tecnológicos, as suas estratégias e 

as estruturas discursivas neles integradas, disponíveis aos utilizadores da 

comunicação mediada por tecnologia, são muitas vezes limitados, inviabilizando a 

expressão da comunicação afectiva dos Nativos Digitais. Posteriormente aquando do 

desenvolvimento das etapas metodológicas da presente investigação, tivemos 

oportunidade para ir clarificando esta perspectiva. 

Procurámos, então, perceber se a mediação por computador permite a expressão 

emocional do Nativo Digital. Para tal analisámos interfaces que permitem a modelação 

dos discursos específicos na comunicação interpessoal mediada. E se, a partir deles, os 

indivíduos podem constituir discursos que sintam ou reconheçam como adequados à 

sua expressão emocional, para comunicar com as pessoas que considerem mais 

próximas de si. 

 

 

                                                
2  Que partem, habitualmente, de emigrantes digitais, dada a idade dos agentes de reflexão e investigação e 
divulgadores de informação como jornalistas. 
3  A investigadora foi aluna da primeira edição do Mestrado em Tecnologia Multimédia da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, defendendo a sua Dissertação intitulada “A mediação tecnológica na 
revelação da Identidade humana” em 2005, com a nota de Muito Bom por unanimidade. Nesta Dissertação 
iniciou a sua investigação sobre a importância das emoções na comunicação interpessoal, e da presença 
tecnológica enquanto mediadora dos aspectos comunicacionais, incluindo dos afectivos. Explorou ainda as 
potencialidades do multimédia enquanto promotor das linguagens expressivas para a comunicação 
afectiva ou emocional, desenvolvendo um protótipo ilustrativo destas possibilidades. 
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1.2. Relevância do problema e questão de investigação 

Ao verificarmos que as mudanças tecnológicas, cada vez mais rápidas em termos de 

apresentação de novos formatos e estratégias, acarretam também uma mudança de 

paradigma individual e colectivo face à comunicação interpessoal, considerámos ser 

relevante o estudo deste contexto.  

Particularmente porque constatámos que hoje a comunicação implica a coexistência de 

dois níveis de ambiente onde ela se efectua, os ambientes analógico e digital, e que este 

aspecto produz uma alteração aos modos considerados tradicionais da comunicação 

interpessoal, comuns até à revolução digital. Cada um destes ambientes (analógico e 

digital) assim como as ligações que cada sujeito estabelece de um para outro, produzem 

a alteração do modelo de comunicação interpessoal com implicações profundas na 

visão pessoal do sujeito sobre ele próprio e sobre os outros: no conceito de identidade 

própria; no conceito de corpo; no conceito de público e privado, e no como e onde se 

estabelece a charneira entre ambos; no conceito de espaço e de distância (geográfica, 

social, comunicacional); entre outros. E este é um fenómeno de massas, como 

demonstraremos no avançar desta tese. 

Mais identificámos que a mudança de paradigma funciona a dois tempos, de acordo 

com a geração dos indivíduos ser anterior ou posterior à revolução digital, 

salvaguardando aspectos pessoais distintivos: os Nativos e os Imigrantes. Os primeiros 

aderem rapidamente à tecnologia e apresentam uma abordagem de fluidez face à 

transição entre ambos os ambientes, digital e analógico; enquanto os segundos trazem 

para as novas tecnologias os conceitos antigos (enraizados no ambiente analógico).  

Ora aqui não podemos deixar de referir o facto de sermos nós, autores desta 

investigação, imigrantes digitais. E que esta característica, sendo mediada pela prática 

da metodologia científica, o que nos garante legitimidade do estudo, poderá ter sido o 

catalizador para empreendermos esta investigação. Fomos introduzidos ao ambiente 

digital em 1995/96, tendo assim contacto com o mesmo há mais 15 anos e no decorrer da 

nossa formação inicial em Design de Comunicação. Uma formação que caracterizamos 

como de forte incidência humanista: apostando na melhoria das condições de vida e de 

funcionamento humano como meta. Após a qual realizámos um Mestrado em 

Tecnologia Multimédia por considerarmos a evolução tecnológica como um foco central 

para o desenho da comunicação na actualidade e futuro e, que essa formação 

contribuiria para melhorarmos o nosso desempenho enquanto designers, docentes e 

investigadores de Design de Comunicação. A temática do nosso Mestrado já se 

contextualizava na área da comunicação tecnológica interpessoal sendo, desta forma, 

um tema que temos vindo a investigar, pelo menos desde 2002. 
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 A nossa posição é positiva face à evolução tecnológica, que consideramos fundamental 

para a evolução do próprio homem enquanto ser individual e colectivo, aliás 

entendemos a tecnologia como fomentadora da melhoria das condições de vida, desde 

que desenhada com cariz humanista: valorizamos o potencial e as vantagens da 

comunicação inter-pessoal através da tecnologia, e coincidentemente consideramos que 

acontece uma alteração significativa de paradigmas comunicacionais (que está a mudar 

os hábitos e o funcionamento dos sujeitos hoje), e que a nossa compreensão dessa 

mudança será importante para que os produtos de comunicação possam ser melhor 

desenhados. Daí julgarmos necessária a reflexão crítica e humanista, simultânea ao 

referido desenvolvimento, de modo a que este seja sustentável e não apenas sujeito às 

leis de mercado do liberalismo económico. Para nós esta visão é coerente com uma 

noção de design sustentável e humanista. 

Nesse sentido a questão de investigação é: A mediação por computador permite a 

expressão emocional do Nativo Digital, para a sua comunicação afectiva, junto das 

pessoas que considera próximas? 

 
 
 
1.3. Objectivos 

Ao nível da disciplina de Design de Comunicação, dado que é nesta área que se insere a 

nossa investigação, entendemos ser seu objectivo geral o dar suporte às actividades e 

processos humanos naturais.  

O que se pretende desta linha de investigação, em termos genéricos, é perceber de que 

forma se pode enriquecer a comunicação interpessoal actual e desenvolver um processo 

de investigação em Design, via métodos e ferramentas adequadas, para estruturar e 

permitir o natural funcionamento da comunicação com dimensão afectiva. No caso da 

comunicação interpessoal mediada por tecnologia, na qual a artificialidade do meio 

tecnológico impõe algumas perdas do processo natural – a filtragem da expressão das 

emoções – entendemos por “dar suporte à actividade e processos humanos naturais”: a 

concepção  de estratégias e estruturas que proporcionem a integração da dimensão 

afectiva e, consequentemente, possibilitem ao indivíduo expressar-se 

satisfatoriamente, através delas.  

O desenvolvimento desta investigação tem por objectivos gerais:  

– Perceber o que envolve a comunicação mediada por computador (qual a real 

importância da comunicação e como é entendida pelos sujeitos da 

actualidade; quais os modelos ou paradigmas adequados à CMC; como se 
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organiza e estrutura a CMC; quais as diferenças face à comunicação 

presencial ou face-a-face; quais os aspectos positivos e negativos face à 

presencial; como se articulam as noções de privado e de público na arena da 

comunicação e, em particular, na CMC); 

– Compreender de que modo a expressão emocional participa na comunicação 

interpessoal (o que são as emoções; qual a sua função; de que modo se 

articulam as emoções na vida e na comunicação interpessoal, no passado e 

hoje; porque são importantes as emoções na vida do indivíduo e nas 

dinâmicas de relacionamento social); 

– Identificar como é desenhada a comunicação para as interfaces que visam 

ou permitem comunicar as emoções, particularmente as digitais (que 

interfaces existem para comunicar / exprimir as emoções e quais as suas 

características; por que tipos de conteúdos informativos são compostas; de 

que modo a relação de vários medium potencia a expressão emocional, 

multimédia vs. único medium; e que códigos ou representações são usados 

para a comunicação das emoções, hoje e no passado); 

– Aferir, numa estrutura complexa de comunicação mediada por computador, 

presente numa interface digital, quais os factores que regulam a 

expressividade afectiva; 

– Identificar de que modo se pode articular / organizar a estrutura de suporte 

à comunicação (à construção de discursos), para maximizar a transmissão 

de informação afectiva, tendo em vista o enriquecimento da comunicação; 

– Considerar os intervenientes do processo de comunicação como tributários 

fundamentais no processo. 

O objectivo central da investigação que se propõe é a reflexão em torno das 

potencialidades da CMC, mais concretamente, de interfaces que permitam a 

expressividade emocional. Procurando, nesse contexto, identificar quais os aspectos 

necessários a integrar numa estrutura de suporte aos discursos afectivos dos seus 

utilizadores. Entendemos esta estrutura como o conjunto de aspectos conceptuais, 

semânticos, organizativos e de interacção, que permitam a sustentação de linguagens 

diversas e a codificação semântica pelos utilizadores (Nativos Digitais), tendo em vista 

a modelação dos seus discursos afectivos específicos. 
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1.4. Metodologia adoptada 

Para a realização da nossa investigação consideramos legítima uma abordagem 

metodológica de natureza não-intervencionista, na qual a análise de conteúdos a 

desenvolver terá uma vertente qualitativa e uma vertente quantitativa.  

Para procurarmos responder à questão de investigação iniciámos o processo de 

investigação com a recolha e crítica literária e de materiais audiovisuais para 

efectuarmos o reconhecimento da área de intervenção investigativa e o estado no qual a 

mesma se encontra: com base no material seleccionado da investigação literária 

procedemos à análise crítica das questões centrais. Nesta etapa identificámos e 

caracterizámos o grupo “Nativos Digitais” e realizámos uma análise aos sistemas 

disponíveis para a comunicação afectiva interpessoal. Terminada esta etapa 

constituimos o estado da arte e, a partir dele, estabelecemos a nossa hipótese de 

trabalho: a mediação por computador permite a comunicação afectiva do Nativo Digital, 

junto das pessoas que considera próximas, caso as interfaces, reúnam características 

adequadas à sua expressão emocional. 

Para a validarmos ou refutarmos desenvolvemos uma nova etapa que consistiu na 

realização de um estudo, aplicando um conjunto de metodologias e orientando a 

investigação de modo dedutivo. Este estudo foi composto por uma vertente de avaliação 

quantitativa, mas também qualitativa, através: da realização de um inquérito ao grupo 

amostra; da realização de pesquisa documental no espaço delimitado para a 

investigação; e através da investigação de metodologia estudo de caso, com a análise 

particular de três casos de estudo, considerados representativos para o presente estudo. 

Para o desenho dos Inquéritos considerámos: um conjunto de questões fechadas e outro 

de questões abertas; uma sequência de questões visando informação mais “neutra”, 

seguida de outras mais “pessoais”; o uso diferenciado dos três grupos de escalas, dando 

particular importância às cognitiva e afectiva, mas também às de classificação. O 

inquérito foi realizado on-line através da Internet, ajustando-se à natureza do público-    

-alvo a que se dirige e à sua postura de proximidade e à-vontade na utilização das 

tecnologias digitais. 

Os casos seleccionados são ricos e particulares por aspectos específicos, de entre os 

vários estudos e artefactos desenvolvidos dentro da circunscrição da investigação 

determinada pelo tema. Da análise crítica dos casos, retirámos os pontos comuns, 

fragilidades e linhas de força, identificando os aspectos mais promissores para a 

constituição de motivos para validar ou refutar a hipótese, à qual regressámos através 

de indução.  
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De seguida, procedemos à estruturação de um conjunto de aspectos sob a forma de uma 

“malha” organizadora, um suporte aos discursos dos Nativos Digitais: uma estrutura 

discursiva para a comunicação afectiva em Comunicação Mediada por Computador. 

Esta estrutura é formalizada numa aplicação on-line, que funciona como interface. De 

modo a ser avaliada, foi desenvolvido, para este fim, um protótipo de alta fidelidade e 

abordagem vertical. Para aceder a uma amostra de participantes para a avaliação, 

recorremos a uma estrutura associativa que integra indivíduos com as características 

do público-alvo almejado. A avaliação foi realizada por interpelação directa ao grupo de 

participantes (focus group), observação directa e técnica de inquérito (respostas a 

questionários). Esta avaliação incidiu essencialmente sobre as ideias subjacentes à 

aplicação, procurando identificar o interesse do público-alvo (os Nativos Digitais): 

focou-se na avaliação da ideia da aplicação; na estrutura que possibilita a construção 

dos discursos; e na sua utilização para a expressão de emoções, com o potencial de 

facilitar a comunicação das emoções, melhorar a expressão das mesmas, disponibilizar 

um espaço para comunicação de carácter mais íntimo; nas possibilidades de 

composição de clips, que apresenta; e na expectativa face aos possíveis resultados 

finais.       

Desta avaliação retirámos as conclusões e recomendações para trabalho futuro, 

esperando fornecer um modesto contributo para o avanço do conhecimento. 
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Figura 1: Esquema da metodologia aplicada à investigação, identificada por etapas. 
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1.5. Guião da Tese 

O Capítulo I, “Introdução”, sustenta o contexto da investigação: nele indicamos o 

âmbito da investigação, a oportunidade e o objecto de estudo; a relevância do problema 

e a questão de investigação; os objectivos gerais da investigação; a metodologia 

adoptada; e, por fim, a estrutura na qual organizamos o documento de Tese. 

No Capítulo II, “Tecnologia, Comunicação, indivíduo e emoção”,  apresentamos o 

levantamento dos aspectos teóricos e da sua discussão, enquanto fundadores do 

conjunto de noções teóricas que suportam a constituição de uma hipótese de trabalho    

e da proposta. Estes aspectos organizam-se em torno de quatro eixos principais, que se 

inter-relacionam enquanto enquadramento teórico: tecnologia, comunicação, indivíduo  

e emoção. 

O Capítulo III, “Expressão emocional em multimédia”, integra a nossa análise sobre o 

potencial de expressividade emocional disponível na CMC. É feito um levantamento das 

interfaces de comunicação mediada, dirigidas para a comunicação afectiva, e é dada 

particular importância a três casos de estudo, seleccionados para a aplicação da 

metodologia de estudo de caso. 

O Capítulo IV, “Discurso para a comunicação afectiva: Do corpo à sociabilização”, 

apresenta a proposta desenvolvida enquanto modelo estruturador dos discursos dos 

Nativos Digitais para Comunicação Mediada por Computador, e a sua formalização 

através de uma aplicação. Neste capítulo exibimos também os resultados da avaliação 

do protótipo, que representa a aplicação. 

No Capítulo final, o Capítulo V - “Conclusões”, apresentamos as conclusões gerais da 

investigação e as conclusões específicas retiradas da avaliação da aplicação e, 

consequentemente, do modelo que ela integra e que, a par das que fomos retirando ao 

longo do percurso investigativo, sustentam as considerações finais para aferição da 

hipótese. Por fim, assinalamos as limitações verificadas ao longo do trabalho, os 

contributos que ele gera e as recomendações para trabalho futuro.
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2. TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO, INDIVÍDUO E EMOÇÃO 

 

“Eu não sou eu nem sou o outro, 

Sou algo de intermédio 

Pilar da ponte de tédio 

que vai de mim para o outro” 

(Carneiro, 1991, p.94) 

 

“Unbound, they must connect...”4 

(Bauman, 2003, p.vii) 

 

 

2.1. Introdução  

No capítulo 2, faremos um percurso pelo levantamento e reflexão teóricos que, 

consideramos, sustentará o edifício da nossa investigação, enquadrando-o teoricamente. 

Nesse sentido, centrar-nos-emos nos temas: Tecnologia, Comunicação e as Emoções, 

localizando-nos num público em concreto, os Nativos Digitais. 

Analisaremos o impacto do desenvolvimento tecnológico actual, em particular no campo 

da comunicação inter-pessoal: no modo como se reflecte no funcionamento humano, 

destacando a importância da comunicação no espaço vivencial actual; e enquanto aspecto 

transversal de acção e reflexão de diferentes áreas do conhecimento - filosofia, sociologia e 

áreas com vertente tecnológica. 

Ao longo de uma análise sobre a evolução da comunicação e de aspetos ligados à definição 

dos domínios do privado vs. público, do porquê e do como comunicar, destacaremos a 

importância do papel das emoções na comunicação interpessoal, chegando às práticas 

actuais de comunicação mediada (em oposição à comunicação face-a-face). Aqui, 

apresentaremos as características da Comunicação mediada por computador e seus 

principais modelos teóricos, discutindo-os para, a partir deles, orientarmos a nossa 

perspectiva. Abordaremos, ainda, a noção de interface e de presença / ausência do corpo 

através dela.  

 

                                                
4  Tradução livre: “Soltos (sem vínculos), eles necessitam de se conectar...” (conectar foi aqui usado enquanto 
termo próximo de relacionar, mas com um sentido de menor profundidade, maior leveza e inclusivamente 
alguma proximidade a um processo mecanizado). 
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Focar-nos-emos na comunicação entre indivíduos da geração que nasceu no período onde a 

intensa mediação tecnológica na comunicação é uma realidade banalizada, verificada a 

sua forte tendência de preferência pela CMC: identificando os aspetos psicológicos e 

sociais deste grupo, actuais adolescentes; salientando a importância das emoções 

(presente no modelo de processamento de informação social) e da flexibilidade emocional; 

e caracterizando-os enquanto Nativos Digitais, através da descrição fornecida pela 

literatura científica e confirmada na realidade nacional, através de questionário por nós 

aplicado. 

Por fim, analisaremos a vertente das emoções: a sua função e importância no 

funcionamento diário humano e na sua sobrevivência psico-biológica e psico-social; a 

evolução histórica das teorias sobre emoção, procurando demonstrar como as noções que 

herdámos, se vieram a formar; e a expressão da emoção através do corpo, enquanto 

material informativo essencial na comunicação interpessoal, através da sua dimensão 

psico-fisiológica e psico-social. 

 

 

2.2. Tecnologia e indivíduo: Visões sobre tecnologia e o seu impacto no indivíduo 

A tecnologia é uma presença enraizada na sociedade ocidental actual. Tal facto pode ser 

verificado na tendência de progressiva miniaturização, mobilidade, invisibilidade, 

ubiquidade, da tecnologia que nos rodeia: na domótica, onde ecrãs simulam janelas, ou 

janelas de vidro se apresentam com potencialidades de ecrã, veiculando informação, 

simulando elementos decorativos (além de reduzir a intensidade da luz, simulando estores 

ou cortinas) (T3Tv, 2007) (ver Figura 2), etc.; na medicina, onde as próteses humanas 

revelam recentes evoluções nos vários nichos, aplicando a investigação desenvolvida em 

áreas como a biotecnologia e a nanotecnologia – dos pace-makers, mais pequenos e menos 

invasivos através de tecnologia wireless, com melhor funcionamento e redução dos riscos 

de infecção (Hopperton, 2011),  às prótese biónicas que abrem caminho para um novo 

contexto de substituição de membros (TBI, 2011) (ver Figura 3); na comunicação, através de 

dispositivos de telecomunicação mais compactos e que concentram diversas funções - os 

smart-phones 3G e 4G, os computadores tablets (ver Figura 4), mas também na redução de 

dimensões dos computadores portáteis, e nos receptores de Televisão digital que permitem 

cruzarmos funções de recepção de informação estabelecida em modo de difusão (emissão 

televisiva), pesquisa de dados on-line e utilização de outros serviços disponíveis ao 

utilizador e passíveis de serem personalizados através do nosso ecrã de televisão. 
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Figura 2: Imagem de "Philips 
daylight concept" (T3tv, 2007). 

 
Figura 3:Prótese biónica da marca "i-
limb™ (TBI, 2012). 
 

 
Figura 4: Samsung AMOLED: 
telemóvel e tablet computer num 
único dispositivo de ecrã transparente 
(Samsung, 2011). 

 

A reflexão sobre a tecnologia e o seu impacto da vida do indivíduo, a nível social, tem sido 

prática continuada, justificada pela presença permanente da tecnologia na vida dos 

indivíduos e pelo seu carácter de enraizamento crescente nos hábitos que definem o 

homem e a sua humanidade, nomeadamente a comunicação entre pares. São vários os 

autores que reflectem, sociólogos e filósofos, seguindo-se a amostra que consideramos 

estruturante para a investigação que desenvolvemos. 

 

“Hoje, a dominação eterniza-se e amplia-se, não só mediante a tecnologia, mas 

como tecnologia; e esta proporciona a grande legitimação ao poder político 

expansivo, que assume em si todas as esferas da cultura. Neste universo, a 

tecnologia proporciona igualmente a grande racionalização da falta de 

liberdade do homem e demonstra a impossibilidade ‘técnica’ de se ser 

autónomo, de determinar pessoalmente a sua vida. Com efeito, esta falta de 

liberdade não surge nem irracional nem política, mas antes como sujeição ao 

aparelho técnico que amplia a comodidade da vida e intensifica a 

produtividade do trabalho. A racionalidade tecnológica protege assim antes a 

legalidade da dominação em vez de a eliminar e o horizonte instrumentalista 

da razão abre-se a uma sociedade totalitária de base racional” (Herbert 

Marcuse, 1967, p.172, apud Habermas, 2006, p.49). 

 

Nos finais da década de 1960, Marcuse5 foca “os perigos de uma redução da razão à 

racionalidade técnica e de uma redução da sociedade ao controlo técnico.” (Habermas, 

2006, p.147).  Na sua perspectiva, a tecnologia potencia não a autonomia do indivíduo, mas 

a sua subjugação, não directamente a um poder político instituído, mas à técnica. Através 

                                                
5  Herbert Marcuse (1898-1979) foi um filosofo, sociólogo e teórico politico alemão, e tal como Jügen Habermas 
(1929- ), também ele sociólogo e filosofo alemão, está associado à teoria crítica da Escola de Frankfurt, que 
entende a sociedade ocidental contemporânea como responsável pelo paradigma de racionalidade destrutiva 
no seu impulso dominador (EGS, 1997-2010). 
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da aquisição de maior comodismo para o indivíduo, que nelas reconhece vantagem, a 

aderência à tecnologia, segundo Marcuse, promove a intensidade da produtividade. Estes 

aspectos ainda hoje estão presentes na introdução de aplicações tecnológicas, neste 

momento a níveis ainda mais profundos: o facto das mesmas tecnologias serem usadas 

para fins profissionais e de lazer, como é o caso da comunicação por correio electrónico e 

pelas plataformas de redes sociais, no qual a comunicação é a base que em tudo está 

presente, torna os indivíduos, seres profissionalmente activos em qualquer lugar, a 

qualquer hora do dia. Perdendo-se, provavelmente de forma deliberada, as distinções entre 

os períodos de trabalhos e ou outros, assim como os locais para isso devidos. A ausência de 

limitação de espaço e tempo, trazem às palavras de Marcuse, no contexto actual, um 

impacto ainda mais profundo. Olhamos para trás e verificamos que esta é uma realidade 

que se vinha constituindo, e para a qual já surgiam vozes que de alerta.  Segundo 

Habermas (2006, p.147), Helmut Schelsky6, no seu livro Einsamkeit und Freiheit7 

(Hamburgo, 1963, p.229), expressa as mesmas preocupações, acusando a concentração na 

objectividade, decorrente da civilização científica, da redução do homem a visões externas 

e técnicas:  

“... é o perigo de que o criador se perca na sua obra e o construtor na sua 

construção. O homem afadiga-se sem tréguas por transcender-se na 

objectividade auto-produzida, no seu ser construído, e trabalha 

incessantemente no desenvolvimento deste processo da auto-objectivação 

científica.” . 

Estas palavras ecoam o receio do reinado da perspectiva que podemos associar ao 

Modernismo, que veiculava uma crença cega na ciência, na funcionalidade, nos aspectos 

racionais e objectivos. Nesse sentido relaciona-se com a visão que se estabelece como 

antítese do Modernismo, e que no final da década de 1960,  com base nas ideias de Jacques 

Lacan, Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari, estes últimos teóricos do pós-

estruturalismo, que mais tarde viria a ser conhecido como Pós-modernismo (Turkle, 1997). 

As ideias destes autores da cultura intelectual francesa da época, tinham por base a noção 

de que cada indivíduo é composto por fragmentos que se mantêm unidos através de 

ligações baseadas no desejo: o “eu” como um multiplicidade de máquinas de desejo. 

Na década de 1980, difunde-se a cultura modernista do cálculo, verificando-se a adopção de 

modelos baseados no modelo computacional, pela psicologia académica, que eram 

aplicados às explicações de funcionamento mental do indivíduo, Estes modelos 

                                                
6  Helmut Schelsky (1912-1984), sociólogo alemão, considerado um dos mais influentes no pós 2ª Guerra 
mundial (Heidegren, 1999, p.25). 
7  Tradução livre: “Solidão e liberdade”. 
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caracterizavam a mente através de uma noção base de “estrutura centralizadora” que se 

articula com regras pré-definidas (Turkle, 1997).   

Mas, na década de 1990, a visão Pós-modernista encontra na computação um contexto de 

aplicabilidade e de crescimento enquanto teoria, uma vez que o computador, enquanto 

tecnologia, permite a prática desta visão possibilitando níveis de manipulação e 

concentração de dados, anteriormente impensáveis. Tal potencia um novo paradigma, que 

parte das possibilidades técnicas da máquina e do seu uso, às possibilidade de intervenção 

na vida psicológica, social, política dos indivíduos: o da simulação. E podemos observá-lo a 

partir de aspectos presentes no computador como: a recriação de uma realidade física real, 

no ambiente digital, construindo assim uma transposição da realidade física exterior para 

a digital na máquina – que identificamos como ambiente de trabalho no nosso computador 

pessoal, no qual possuímos a representação de uma “secretária”, “cesto do lixo”, “pastas” e 

“documentos”, com funções idênticas às dos seus originais físicos; as possibilidade de nos 

movimentarmos no tempo, realizando acções e desfazendo acções,  numa prática de 

avanços e recuos sobre a realidade de nossa intervenção nas coisas, leva-nos a níveis novos 

de intervenção, mais profundos e de maior manipulação na construção de realidades. 

Decorrente desta descrição da cultura pós-modernista da simulação, que caracteriza os 

anos 1990, segundo Sherry Turkle8 (1997), surgem alterações à própria noção de realidade: 

o seu conceito tornou-se (à semelhança do contexto) mais fluido; as possibilidade de 

diálogo entre o físico e o digital, o exterior ao indivíduo e seu interior criam, desta miríade 

de micro-realidades, uma estrutura em rede com pontos de conexão, mas sem centro. 

Turkle apresenta-nos uma visão utilitária da tecnologia e dos seus resultados no indivíduo 

e sociedade, numa espécie de constatação das alterações entendendo a vantagem de 

possibilidades de expressão do utilizador através da tecnologia, e do alcance da sua acção 

sobre o mundo, tanto de lazer como no trabalho. Nesta última década, a visão de Turkle 

tornou-se mais crítica, atenta agora às questões negativas que a tecnologia nos pode 

causar: segundo ela, a tecnologia está a alienar-nos e a afastar-nos dos nossos pares; a um 

nível ainda mais perturbador, está a tornar a comunicação entre os indivíduos plana, 

resumida à superfície, dado que sacrifica profundidade em função de rapidez e 

instantaneidade; e, por consequência, o seu impacto na construção da auto-identidade e na 

noção de humano produzem a perda da profundidade, da imensidão interior que constitui 

cada indivíduo, reduzindo-os à sua caracterização nos breves dados, passíveis de serem 

enviados por serviço de mensagem instantânea ou pelos 140 caracteres da aplicação de 

rede social Twitter© (ColbertNation.com, 2011). 

                                                
8  Sherry Turkle, professora de Sociologia da Ciência no MIT e licenciada em psicologia clínica (Turkle, 1997). 
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Passados 30 anos das palavras de Marcuse e Schelsky, o olhar atento aos ângulos 

negativos da presença tecnológica e ao modo como esta causa impacto no indivíduo, é-nos 

também trazido por Paul Virilio (2000a; 2000b).  

Este autor debruça-se sobre questões como a velocidade/aceleração causada pela 

tecnologia, como um dos aspectos críticos que produz uma alteração significativa na vida 

dos cidadãos, tiranizando-os:  

“ A velocidade é o próprio poder.” (Virilio, 2000b, p. 16), “... porque o próprio da 

velocidade absoluta é de ser o poder absoluto, o controlo absoluto, 

instantâneo, isto é, um poder quase divino. Hoje empregamos os três atributos 

do divino: a ubiquidade, a instantaneidade, a imediatez; a omnividência e a 

omnipotência. Já nada tem a ver com a democracia, é uma tirania”.                   

(op. cit., p.18).  

Para ele, a tecnologia produz um encurtamento da visão de mundo e como isso contraria a 

liberdade do sujeito (op. cit., p.47):  

“A medida do mundo é a nossa liberdade. Saber que o mundo à nossa volta é 

vasto, ter consciência disso, mesmo se não se pratica este mundo, é um 

elemento de liberdade e da grandeza do homem”.  

E alerta também para a alteração causada ao nível da corporalidade: a perda do corpo, a 

perda do material, que se traduz, segundo o autor, também na perda do outro, e de uma 

perda do outro próximo para uma simulação de proximidade do outro longínquo. Segundo 

ele (op. cit., p.50):   

“os tempos tecnológicos, provocando a tele-presença, procuram fazer-nos 

perder definitivamente o corpo próprio em proveito do amor imoderado pelo 

corpo virtual (...). Há uma ameaça considerável de perda do outro, de declínio 

da presença física em proveito de uma presença imaterial e fantástica.” (op. 

cit., p. 49),  “O facto de estar mais próximo daquele que está longe que daquele 

que se encontra ao seu lado é um fenómeno de dissolução política da espécie 

humana. Vê-se que a perda do corpo próprio implica a perda do corpo do outro, 

em benefício de uma espécie de espectralidade do longínquo, daquele que está 

no espaço virtual da Internet ou na lucarna da televisão.”.  

Virilio, na sua visão pessimista, mas de uma crítica necessária, apresenta como urgente a 

necessidade de reencontrar o contacto, para reencontrar o “corpo próprio”, e 

sequencialmente reencontrar o “mundo próprio”, em detrimento do corpo espectral e do 

mundo virtual, que as tecnologias introduziram e fizeram reinar (op.cit., p.53). 
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Por outro lado temos, contemporâneo de Virilio, Derrick der Kerckhove9, cujo pensamento 

valoriza a tecnologia como aspecto integral do que significa ser-se humano a cada época, 

revelador de um optimismo face à tecnologia e do seu impacto no indivíduo. Para este 

autor, discípulo, colega e seguidor das teorias de Marshall McLuhan10, o ser humano 

encontra-se num processo contínuo de reconfiguração pelas suas próprias “invenções”, e 

que a universalidade do sentido de humanidade é uma construção ultrapassada, originária 

do séc. XVIII . Segundo Kerkchove em meados dos anos 1990, ciência e tecnocracia 

desenvolviam os seus esforços de acordo com esse modelo de humanidade, na procura da 

perfeição do ser humano, quando pelo contrário, o autor alertava que o impacto das 

tecnologias de uso diário nos iriam transformando “insidiosamente de um modo que 

brevemente será irreconhecível aos paradigmas científicos obsoletos” 11. 

Na perspectiva de Turkle, à luz do paradigma da simulação da década de 1990, a noção 

actualizada de realidade,  com todo o seu relativismo enquanto unidade, com os diálogos 

constantes entre as vertentes virtual, físicas diversas (dependendo das localizações), 

psíquica/psicológica, cultural, social, política que enquadram o indivíduo, está presente na 

cultura fluida da computação.  

Também o relativismo face à definição fechada, incontestada e universal de homem, vem 

vindo a ser formulada e hoje dificilmente será combatida, no contexto de complexidade em 

que habitamos.  Mas já em finais de 1960, Marshall McLuhan (2006, p.65) afirmava  que:  

“fisiologicamente, no uso normal da tecnologia (ou seja, de seu corpo em 

extensão vária), o homem é perpetuamente modificado por ela, mas em 

compensação sempre encontra novos meios de modificá-la”.  

A tecnologia está em constante mutação, determinada pelo uso do homem, tal como o 

homem é continuadamente modificado por ela. Ou seja, que há um diálogo contínuo de 

onde decorrem modificações entre homem e tecnologia, que implicam a reconfiguração dos 

seus conceitos e significados.  Na era da electricidade, segundo McLuhan, o homem torna-  

-se consciente de que “a tecnologia é uma extensão do nosso corpo físico” (op. cit., p.66), e 

adianta, antes ainda da era da difusão do computador, que: 

“ao colocarmos os nossos corpos dentro de prolongamentos do sistema 

nervoso, através dos media eléctricos, iniciamos uma dinâmica pela qual todas 

                                                
9  Derrick der Kerckhove, pensador e professor da Universidade de Toronto, Canadá. Foi Director do McLuhan 
Program in Culture and Technology entre 1983 e 2008, desenvolvendo as teorias de Marshall McLuhan. 
10  Marshall McLuhan (1911-1980), filósofo, professor, grande referência para o pensamento desde as décadas de 
1960 e 70, tornou-se um autor incontornável nas questões relacionadas com tecnologia, comunicação e 
humanidade. 
11  Tradução livre de “...insidiously in a manner that will soon be unrecognizable to obsolete scientific 
paradigms. “ (Kerckhove, 1995). 
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as tecnologias anteriores que eram meras extensões das mãos e dos pés e dos 

dentes, mecanismos de  controlo do calor do corpo – todas as extensões do 

nosso corpo tais como as cidades – serão traduzidos em sistemas de 

informação” (McLuhan apud Kerckhove, 1997, p. 74) 

Desta forma e segundo Kerckhove, McLuhan prevê a realidade virtual aproximadamente 

30 anos antes de ela existir, antecipando que “o objectivo dos computadores era 

transformar o hardware em software, remetendo o reino do poder físico para o 

pensamento” (1997, p. 75). Esta passagem do físico para o virtual ou digital (numa 

perspectiva mais alargada), que implica um perda de corpo físico, de corporeidade, é não só 

enunciada pelo próprio McLuhan, como por Virilio (como indicado acima), embora com 

posições aparentemente distintas face a esta constatação – Virilio é um eterno pessimista. 

Também Kerckhove12, retomando a visão de McLuhan, expressa que o homem tem receio do 

contacto com o outro, com o corpo do outro, mas também com o seu próprio corpo. Adianta 

ainda que “aprendemos a usar a nossa pele como dispositivo de exclusão” e que a devemos 

encarar como “dispositivo de comunicação e não de protecção” (Kerckhove, 1997, p.128), 

concordando com McLuhan que afirmava que “na era da electricidade usamos toda a 

humanidade como nossa pele”( McLuhan, 2006, p.66).  

Tal como Virilio, Kerckhove também se reporta à velocidade e à aceleração como 

características da tecnologia: “Os computadores estão especificamente ligados à 

velocidade; os microchips invadiram e aumentaram a velocidade de outras tecnologias” 

(1997, p.103). Mas, contrariamente a ele na visão pessimista e apocalíptica, introduz antes 

uma visão de renovação e reconfiguração como aspectos próprios da tecnologia, e revela 

optimismo: “os computadores aceleram e desintegram padrões culturais tradicionais, para 

os reintegrarem mais tarde de uma nova maneira”(p.103). Sobre a Internet, salienta o facto 

de esta ser orientada para o controlo do utilizador e estar disponível quando o utilizador 

lhe deseja aceder (contrária ao telefone que “chama” o indivíduo), demonstrando, na nossa 

perspectiva, que o desenvolvimento tecnológico se vai fazendo tendo como base o 

utilizador, adaptando-se a ele.   

No contexto em que foi publicado “Na Pele da Cultura”, em 1995 (ed. original), Kerckhove 

compara a Internet a um cérebro em contínuo trabalho: 

a “ pensar, (...) produzir informação, analisar e combinar”, “um computador 

monumental, com espantosos bancos de memória e processadores paralelos,  

                                                
12  Herdeiro da visão de Mcluhan, foi seu assistente e co-autor; aprofundou algumas das suas teorias, mas 
também desenvolveu ideias e teorias originais. Foi director do McLuhan Program in Culture and Technology na 
Universidade de Toronto entre 1983 e 2008. 
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que hoje se situam entre os vinte milhões e amanhã serão mil milhões de co-

processadores” (1997, p.91).  

Constata o contraste entre o hábito dos indivíduos, acostumados à rapidez da informação 

difundida pelos media como televisão e rádio, e à lentidão no acesso aos dados na Internet 

em 1995. Não deixando de referir que esse seria um processo em mutação, e que a Internet 

estaria em breve a “transformar-se no primeiro multimédia on-line, como sucede com a 

colorida World Wide Web e os serviços totalmente interactivos que oferece” assegurada a 

largura de banda adequada (op. cit., p.91). Face aos media de difusão, como televisão e 

rádio, Kerckhove previa que o desenvolvimento tecnológico seria descentralizado e 

direccionado para o utilizador. Apoiando-se em George Gilder13 para antever, com mais de 

uma década de avanço, a introdução destes conceitos-chave, em substituição da 

“centralização da inteligência e dos comandos”: prevendo assim a troca do lugar cimeiro 

da comunicação, até então ocupado pela televisão, pela Internet (Sweney, 2009). 

Face às modificações causadas pela tecnologia no contexto do indivíduo, seja ao nível do 

corpo ou da sua realidade psico-social, Kerckhove considera que será a arte que poderá 

estabelecer a ponte entre tecnologia e psicologia, reflectindo e levando à reflexão, 

explorando e esclarecendo as supra-citadas modificações de parte a parte. 

Com o mote “arte salvadora: ‘ver mais, ouvir mais e sentir mais’” Kerckhove afirma este 

papel para a arte, sendo o artista aquele que “recupera para o público em geral o contexto 

mais amplo que se perdeu nas investigações exclusivamente textuais da ciência” (op.cit., 

p.125-126). Kerckhove entende a visão do artista como uma perspectiva essencial na 

compreensão das mudanças profundas na sociedade e no ser humano, causadas pela 

tecnologia, segundo ele, a ciência, na sua objectividade (e aqui é consentâneo com 

Schelsky) não o alcança (Wilson, 2002, p. 650). Os artistas que reflectem sobre a 

tecnologia, que usam a tecnologia, que se propõem criticamente sobre ela (Kerckhove  

identifica como “artistas tecnológicos”), funcionam como uma espécie de libertadores das 

possibilidades que ela veicula, explorando caminhos, levando o público (das obras de arte) 

a “ver mais, ouvir mais e sentir mais” 14 (Kerckhove, 1997, p.126). Como que ampliando 

positivamente a tecnologia, esta possibilidade que a arte e, acrescentaremos, também o 

design podem ter de intervenção15, dado que artistas e designers podem, não só entrar no 

                                                
13  Escritor americano, considerado intelectual tecno-utópico, foi acérrimo divulgador e defensor da tecnologia 
e da Internet, durante a década de 1990, através das suas diversas publicações impressas e da sua newsletter 
electrónica ”Gilder Technology Report”(GTF, 2008). 
14  Adotando uma expressão de Karl-Heinz Stockhausen (1928-2007), compositor. 
15  Wilson em 2002, reúne um conjunto de reflexões de pensadores e artistas contemporâneos, e apresenta o 
potencial da intervenção artística na cultura digital; embora sob o termo genérico de “Information Arts”, neste 
livro o autor integra abordagens tanto de artistas como designers, cruzando campos de arte, ciência e 
tecnologia 



 

 

22 

contexto relacionando-se e servindo de ponte entre o “discurso estético tradicional e 

institucionalizado e as formas orgânicas emergentes de comunicação social” (Luc 

Courchesne, apud Wilson, 2002, p.651), como também conhecem o alcance da construção 

de experiências estéticas como indutoras de contextos fidedignos (mesmo a partir de 

dados irreais ou forjados) (McKenzie Wark, apud Wilson, 2002, p.651).  

A visão descentrada, múltipla, fluida e não-linear que caracteriza o pós-modernismo, 

recorrendo a processos de montagem em camadas de significado, vindas de contextos 

diversos, muitas vezes numa atitude quase lúdica, que se leva pouco a sério, encontra nas 

técnicas digitais de artistas e designers, terreno fértil para se explorar enquanto visão e 

possibilidade. Os conceitos de realidade e significados fluidos (Bauman, 2003, 2006, 2011), 

que lhe são caros, encontram na tecnologia digital e nas potencialidade da simulação 

novos horizontes a explorar. 

Mas Kerckhove  também coloca a tónica na vertente cognitiva do ser humano, enunciando 

que os sentidos orientam os seres humanos a serem “pessoas novas”, “mais bem ajustadas 

às dimensões reais de uma humanidade que se prolonga para além do alcance nos nossos 

sentidos naturais” (1997, p.127).  E aqui a tecnologia é a extensão dos sentidos, do ser 

humano, significando então “ver mais, ouvir mais, sentir mais”, uma adaptação ao uso 

dessas extensões para a captação/interacção com o mundo para um reenquadramento do 

ser humano no cosmos, que pressupõe a reconfiguração contínua da sua humanidade, que 

deriva naquilo que identifica como “mente aumentada“16: a mente exteriorizada, 

partilhada, multiplicada, acelerada, acedida casualmente e processada “conectadamente 

fora das nossas cabeças” (Kerckhove, 2010). 

Para ele faz todo o sentido, aprender a usar a pele enquanto mecanismo de comunicação 

(não de exclusão), entendendo que a partir do pensamento de McLuhan, “usamos toda a 

humanidade como a nossa pele”. E tal é possível a partir do momento em que entendemos 

as possibilidades de que as percepções tácteis ultrapassam a limitação do corpo individual: 

segundo Eugene Gendlin17 (Gendlin, apud Kerckhove, 1997, p.128),  “os nossos corpos 

processam informação com tanta ou mais velocidade que a nossa mentes”. Como tal, 

Kerckhove acentua que é no “sentir mais” que se situa a predisposição de se iniciar a 

compreensão para o mundo em que habitamos (1997, p.128): um mundo embebido em 

tecnologia, que o ser humano também incorpora, por ele redimensionado mas que também 

o redimensiona. E nestes reajustamentos, o autor considera que o papel da arte é, mais 

uma vez, essencial. 

                                                
16  Tradução livre de “Augmented Mind” (Kerckhove, 2010). 
17  Psicólogo americano, autor do conceito de “sentido presentido” (Kerckhove, 1997, p.128). 
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Para Kerckhove, as formas de arte dos artistas tecnológicos são “metáforas expandidas 

dos nossos sentidos tecnologicamente prolongados” (op. cit., p.127). E estas formas são 

fundamentais, segundo ele, porque “sentir mais é o mais importante” e, como referido 

anteriormente, de que a passagem para o digital implica a perda da corporalidade e 

promove o horror ao contacto corporal: as artes interactivas e proliferação de interfaces 

sensoriais ajudam o ser humano a perceber a mudança de escala e a passagem de “um 

corpo individual”18 para “um corpo colectivo” – o planeta; e “podem fazer-nos perceber que 

usamos as nossas mentes e corpos prolongados, como mecanismos de afinação para ir 

verificando o estado de saúde da Terra” (op. cit., p.129).  

Nesta visão de Kerckhove, a mudança é de tal modo significativa, que o autor chega mesmo 

a deslocar o sentido de percepção de “ponto de vista” para o “ponto de ser”:  

“Somos convidados a refinar a nossa autopercepção para entender o nosso 

ponto de ser (mais do que ponto de vista) de onde ou para onde quer que os 

nossos sentidos tecnologicamente prolongados nos levem” (op.cit., p.129). 

Entendemos então que o autor fala de um retorno ao corpo através da mudança das 

percepções do homem, que se vê como tecnologicamente expandido e que encara a 

transferência do individual para o colectivo; que promove o “sentir mais” como forma de 

predisposição para o entendimento de quem é, enquanto homem, e do mundo em seu redor. 

Essa transferência, do hardware para o software (já enunciada por MacLuhan), do material 

para o imaterial, do local para em rede, do individual para o colectivo, pode ser observada 

no paradigma de funcionamento da tecnologia nos tempos recentes. A tecnologia tem-se 

vindo a organizar em torno da participação social, e que é ela, independentemente do seu 

contexto e função, a verdadeira agente do funcionamento da economia digital (Scholtz, 

2009).  De tal modo, que a tendência no desenho da tecnologia se foi estruturando no 

sentido do paradigma da sociabilização, do contacto, da participação social: a web 2.0, 

definida como uma forma de potenciar a partilha, a participação, centrada no utilizador, 

através do desenvolvimento de aplicações que o permitissem (O’Reilly, 2005). Este conceito 

de World Wide Web (W.W.W.)19, implementado desde 2004, baseia-se no paradigma da co-    

-autoria de software, que as empresas promovem para que os seus conteúdos sejam co-

desenvolvidos/ construídos em parceria com suas comunidades de utilizadores (O’Reilly, 

2009).  A este formato de utilizador/consumidor/produtor, foi dado o nome de 

                                                
18  Por oposição à expressão “corpo colectivo” usado por Kerckhove. 
19  W.W.W. ou World Wide Web é uma Rede de tráfego encapsulado que usa o protocolo HTTP (HyperText 
Transfer Protocol), e que é característica dos sítios da Internet, e que também inclui vídeo e áudio (como no 
sítio You Tube). 
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“prosumidor” 20(Toffler, 1984, p.264), caracterizando o consumidor que é simultaneamente 

autor dos conteúdos, exigindo para si um maior poder e controlo sobre a tecnologia que 

têm ao seu dispor (Kerkhove, 1997, p. 137). Tal personalização atingiu neste ambiente, em 

que a cultura deixa de ser orientada pelo produtor para o ser pelo consumidor (op. cit., p. 

137), o seu primado: o utilizador “prosumidor” colabora, dedica-se, participa, adere àquilo    

a que pode cunhar como seu também, moldando-o à sua imagem. As empresas 

compreenderam-no e várias são as que usam este desejo como forma de                         

garantir produtividade.  

Este é o princípio de “corpo colectivo”, de que Kerckhove falava, posto em prática, e de 

modo assumido, dado que o autor do conceito de Web 2.0, conota-a com a noção de 

inteligência colectiva (O’Reilly, 2009) que se pode observar: na abertura dos serviços aos 

comentários dos seus utilizadores, por exemplo, nas plataformas de compra on-line 

Amazon©, onde os utilizadores são convidados a avaliar as suas compras, nomeadamente 

livros, valorizando a sua opinião, da qual se vai construindo um ranquing que serve os seus  

interesses; na possibilidade de acção colectiva dos utilizadores, no sítio do eBay©, que 

apenas fornece o contexto para as compras e vendas dos seus utilizadores, realidade 

semelhante na plataforma social Facebook©√, que fornece espaço para a comunicação e 

partilha, entre os seus utilizadores, tanto em modo difusão como mais orientado, numa 

rede de contactos que cresce exponencialmente (na incorporação da máxima “amigo de 

meu amigo, meu amigo é”) e permitindo uma grande variedade de dados, como texto, 

fotografia, vídeos; na proliferação de portais de acesso a diversos conteúdos, transferindo 

o foco de um produtor de conteúdos disponíveis, para uma rede de ligações de acesso a 

diferentes conteúdos de “prosumidores”, como é o caso do Flickr© (fotografias), do 

YouTube© (vídeos), que ultrapassam a dimensão de arquivos ou bases de dados, pois 

apresentam material ligado activamente em rede, comentado, pontuado, promotor da 

criação de novo material por reacção a ele; na construção de uma base de conhecimento 

colectivo, que se faz com os contributos dos utilizadores, como é o paradigmático caso       

da Wikipedia©.  

Neste panorama, a cultura da hiperligação serve de suporte ao funcionamento destas 

aplicações: é o princípio do portal, da facilidade de acesso sem a carga de peso que cada um 

dos materiais a que se acede pode acarretar, seja ele em formato de imagem ou vídeo – 

                                                
20  Termo identificado como da autoria de Alvin Toffler, no seu livro “A terceira Vaga”, de 1980. O autor tanto 
usa o termo “prosumidor” como “produ-sumidor”, enquanto sinónimos de uma nova abordagem face à 
economia reportando-se aos anos 1970, na qual o consumidor é também autor (pelo menos parcial) dos 
produtos que consome. Este termo é retomado recentemente reportando-se a práticas agora situadas no 
contexto digital. 
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deixou de ser querer possuir, basta aceder, dado que toda essa informação está em rede, 

acessível através de hiperligações. 

Mas o “prosumismo” revela, segundo alguns autores, características que nos devem deixar 

alerta. Dado que “hoje a comunicação é um modo de produção social, facilitada pelos novos 

imperativos capitalistas e que se tornou cada vez mais difícil de distinguir entre lazer, 

consumo e produção, vida e profissão,  trabalho e não trabalho” 21(Scholtz, 2009), de que 

modo se estabelece a distinção entre o que é identificado como produtividade e direito a 

recompensa, e por outro lado aquilo que é uma participação livre, de expressão pessoal e 

contribuição para um bem comum em sociedade (como por exemplo o conhecimento)?  

Como que reacendendo a inquietação de Marcuse (ver acima), face ao facto de que os vários 

aspectos da vida quotidiana podem ser /são motivo de especulação financeira na economia 

digital: desde a angústia, isolamento, aborrecimento, à amizade, ao desejo sexual, etc. – 

todos eles passíveis de serem canalizados para o uso de serviços/contextos através de 

aplicações/produtos rentáveis para alguns (os seus detentores). Neste contexto, um outro 

conceito e termo está-lhe  relacionado: “playbor”22, definido como uma fusão entre lazer e 

trabalho; segundo alguns autores, uma forma de lazer da qual decorre um processo que 

pode, em si, constituir valor (Kücklich, 2009). Esta prática está baseada no conceito de 

“crowdsourcing”, no qual uma audiência diversificada e anónima é explorada, através da 

Internet, no sentido de responder com material que irá colmatar as necessidades de uma 

empresa (Bermejo, 2011, p.273), substituindo-se nalguns nichos de mercado à 

deslocalização de empresas para países de mão obra barata (Howe, 2006). Nesta dinâmica 

de “prosumismo”, Bremejo destaca a dualidade do consumidor, enquanto fornecedor de 

conteúdos (content) e de informação (data) (citando José van Dijck, 2011, p.273) e que, 

devido ao facto de todas as interacções do consumidor serem registadas e arquivadas, este 

processo de trabalho do consumidor estabelece-se como um processo complexo, no qual 

não estão claras as fronteiras entre uma participação de lazer e expressão pessoal e a 

colaboração não remunerada de um trabalho que é canalizado para o consumidor, como 

meio de reduzir os custos das empresas. 

Como reacção a estas práticas, várias vozes apostam nas aplicações livres, abertas e cuja 

utilização não representa um ganho financeiro para terceiros, como resposta a situações 

que se podem revelar com contornos pouco justos e pouco éticos (Scholtz, 2009; Hakken, 

2010). Alguns autores vão mesmo mais longe e afirmam que parte da responsabilidade da 

                                                
21  Tradução livre de “Today, communication is a mode of social production facilitated by new capitalist 
imperatives and it has become increasingly difficult to distinguish between play, consumption and production, 
life and work, labor and non-labor.” (Scholtz, 2009), 
22  Dadas as características únicas do termo na sua língua original, e à falta de tradução que consideramos 
adequada, optámos por não traduzir. 
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crise económica actual está ligada a este tipo de práticas, proporcionadas pela aplicação do 

modelo computacional aos vários meandros da actividade humana (Hakken, 2010). 

Para além destes, consideramos  necessário referir também os aspectos positivos da 

participação social, central no conceito vigente de Web: a intervenção social através da 

tecnologia, subvertendo muitas vezes as estratégias de funcionamento estabelecidas pelas 

empresas detentoras das aplicações, para servir propósitos não previstos inicialmente. 

Como pôde ser verificado, recentemente, nos momentos de tensão política e social nos 

países de expressão árabe, Tunísia, Egipto e Líbia, focos de mudanças políticas, nas quais a 

intervenção social dos cidadãos foi expandida graças à tecnologia: de modo a permitir o 

apoio da comunidade internacional, os cidadãos desencadearam fugas de informação ao 

totalitarismo e exprimiram o seu desagrado, difundindo as imagens que o exprimiam e a 

respectiva reacção de opressão dos regimes. Assim e através de caminhos alternativos aos 

da tecnologia controlada pelos estados totalitários,  encontraram possibilidades de 

discursos marginais, onde a liberdade de expressão a difusão de informação pode 

acontecer livre de censura. Um bom exemplo do uso da tecnologia pelos cidadãos e na 

acção colectiva, apoiando movimentações que levaram à queda de regimes totalitários.  

Outros exemplos, como os contextualizados na crise financeira da Grécia, mostram 

também como a Internet pode ser usada como um espaço de participação social activa, de 

intervenção social, política, levando mais longe (da teoria à prática), a noção de corpo 

colectivo e de inteligência colectiva.  

E neste momento de crise económica e social à escala global, a sociedade ocidental vive um 

momento de redefinição, confrontando-se com os resultados da implementação do modelo 

capitalista e com os limites do seu consumismo. Esta perspectiva é consentânea com o 

trabalho de Rick Altman sobre historiografia da crise dos media, sustentanto que “a 

construção social da tecnologia é tanto contínua como múltipla. Ou seja, que a tecnologia 

nunca é socialmente construída de uma vez por todas.” (Altman, apud Peters & Lubken, 

2011, p.195; Gitelman & Pingree, 2003).  O modo de pensar, conceber e usar a tecnologia 

apresentam-se, neste contexto, como possibilidades de mudança para um futuro ainda     

por desenhar23. 

 

 

                                                
23  Estas questões foram abordadas por Sharon Stover, na 09th International European Academy of Design 
Conference (Faculdade Belas Artes da Universidade do Porto, Porto, 4-7 Maio, 2011) na sua intervenção 
enquanto oradora principal. 
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2.3. Comunicação  

Numa sociedade como aquela que habitamos hoje, no espaço ocidental e urbano, parece-

nos ser impossível não comunicar. Quer de uma forma aparentemente passiva, revelando 

informação sobre as nossas características individuais no nosso modo de vestir, de andar; 

como de um modo que identificaremos como activo, no modo como falamos, como nos 

dirigimos através da expressão corporal aos outros, através daquilo que dizemos, quer 

oralmente, quer através de meios escritos, sejam eles analógicos ou digitais.  

Alguns autores distinguem formas de comunicação de acordo com o modo de transmissão 

de informação: recuando até à década de 1950, para Erving Goffman (Meyrovitz, 1984, pp. 

93-94), o indivíduo pode “expressar-se” ou “comunicar”. A primeira forma está ligada à 

passagem de informação pessoal expressiva, através de expressão facial, gestos, tom de 

voz, transmitida através do corpo. Este tipo de informação, poderá implicar o modo 

presencial ou um meio que expresse estes aspectos corporais (como a televisão24, segundo 

Meyrovitz). A segunda está associada à veiculação de conteúdos passíveis de serem 

transmitidos em símbolos abstractos, nomeadamente aqueles que identificamos como 

linguagem escrita, que podem ser articulados em estruturas complexas, segundo regras 

pré-definidas.  Só através desses sistemas de comunicação, que se baseiam na abstracção, é 

possível (Goffman, apud Meyrovitz, 1984, p.94) transmitir factos e ideias concretas.  Esta 

distinção parece-nos, concordando com Meyrovitz (1984, p.97), estar alinhada a uma outra: 

a distinção entre conteúdos pessoais e impessoais. Assim, a expressão de informação tem, 

em si, uma natureza mais pessoal; enquanto a comunicação de informação se reveste de 

um carácter impessoal (segundo esta linha de pensamento). 

Mas há outras aspectos, que podem modelar ou estruturar visões de comunicação. Numa 

perspectiva mais recente, segundo Keller (2003, p.70): a comunicação pode tomar variadas 

formas, de acordo com o seu tipo e natureza, número de pessoas (envolvidas no processo), 

tempo e consciência. Tipo e natureza da comunicação podem ser identificadas por: 

comunicação directa e imediata; ou por outro lado como indirecta, através de um medium, 

ou seja, mediada. Em termos de número de pessoas: a comunicação pode ser realizada 

individualmente, entre homem e máquina (por exemplo no uso de interfaces tecnológicas 

para a obtenção de informação); entre duas pessoas; em grupo (várias pessoas), como é o 

caso actual de comunicação em plataformas de “chats”. Na sua caracterização quanto ao 

tempo: como síncrona ou assíncrona. E, por fim, em relação à identificação da valência 

consciência, o autor teoriza que ela pode ser implícita ou inconsciente ou, por oposição, 

explícita e consciente.  Esta última característica parece-nos ter afinidade com a dicotomia 

                                                
24  Atendendo à época na qual esta visão foi formulada, a televisão era o meio de difusão de informação mais 
poderoso (Meyrovitz, 1984, p.127). 
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de “expressão” vs. “comunicação”, formulada por Goffman. Ou seja, que a comunicação 

implícita parece estar associada, pela natureza do modo de transmissão de conteúdos, à 

expressão do corpo, à expressão. E, por outro lado, a explícita associada à articulação de 

informação abstracta e, como tal, à “comunicação”. Salvaguardando-nos, no entanto, das 

possibilidades da expressão poder ser intencional e da comunicação poder ter aspectos de 

natureza implícita (parecendo-nos esta última menos provável). 

 

2.3.1. Comunicação: Três visões 

Segundo Sfez (1991), o modo como se pensa a comunicação pode estar organizado numa de 

três visões distintas. São elas a comunicação enquanto: representação, no qual a metáfora 

associada é a máquina; expressão, traduzida pela imagem do organismo; e, por fim, a 

confusão, associada ao Tautismo [neologismo do autor que junta as palavras “autismo” 

com “tautologia” (Sfez, 1991, p.22)]. 

Na visão da comunicação representativa, a realidade é tida como “objectiva , universal e 

exterior ao sujeito que a representa” (op. cit., p.62). A teoria que melhor caracteriza esta 

visão é a Teoria Matemática da Informação de Shanon e Weaver, de 1949, que suporta esta 

visão objectiva e direccionada da comunicação, enquanto um processo mecânico: há um 

emissor, um receptor, uma mensagem que circula distintamente num canal entre os dois 

extremos (emissor e receptor). O problema que identifica é o ruído, como um aspecto 

exterior que pode perturbar a boa recepção da mensagem. A informação existe sob a forma 

de mensagem, a peça central da comunicação, num contexto estruturado sob o pensamento 

cartesiano: onde existe causalidade linear e dualidade cartesiana, a dualidade de 

substâncias, já herdada da filosofia Platónica e que distingue “corpo e espírito, sujeito e 

objecto, homem e mundo” (op. cit., p.62).  

Ela pressupõe a existência de elementos distintos, elementos atomizados, que se auto-         

-excluem e que comunicam entre eles, por processos de deslocação “mecânica” de 

informação, forma de os ligar uns aos outros. 

A Comunicação enquanto expressão traduz uma mudança significativa a partir da visão 

representativa da comunicação. A estrutura dual da comunicação enquanto representação 

dá lugar a uma unidade, ao monismo (teoria filosófica que surgiu inicialmente no séc. 

XVIII, pelo filósofo Christian Wolff) da comunicação como expressão: o indivíduo é 

compreendido como integrado na natureza, fazendo parte de uma dimensão superior a ele 

e na qual está integrado, como tal “as ideias são expressão (...) da totalidade” (op.cit., p.64) 

e não algo exterior a ela. Este sentido de unidade baseia-se na metáfora do organismo, 

atribuída por Sfez a Gregory Bateson, que a expressa da seguinte forma: 
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“ A ‘realidade’, que a representação põe perante o homem como objecto, é aqui 

‘construída’ na relação interna das ideias entre si (conexão). Se auscultarmos 

o organismo ele restituirá o mundo, ‘a realidade da realidade’, assim como a 

‘complexidade’, e a ‘auto-referência’” (op.cit., p.66). 

A linearidade cartesiana da representação é substituída pela circularidade nesta 

perspectiva expressiva, desaparecendo o começo, o emissor, o início do processo: 

estabelece-se uma diferenciação por níveis, assume-se a complexidade, retomando-se “uma 

visão ecossistémica e cibernética, mas com um acento no desenvolvimento das sociedades 

e das pessoas” (op.cit., p.67). Por consequência da noção de circularidade, estabelece-se 

também, como característica desta visão, a noção de interacção: a “interacção generalizada 

do observado e do observador”, na qual a própria interacção se torna sistema.  Um sistema 

onde se estabelecem trocas de informação entre as partes (Sfez, 1991, p.68), no qual a 

mudança é um processo em construção (definição de interacção de Bateson, apud Sfez, 

1991, p.69). 

Na visão da comunicação confusionante (op.cit., p.22), “o sujeito só existe ‘pelo’ objecto 

técnico que lhe confere os limites e determina as qualidades. A tecnologia é o discurso da 

essência.” Neste sentido, o homem reduz-se ao seu reflexo através da técnica e só pode 

existir, segundo o autor, “pela técnica”. A técnica como o duplo que revela a essência do 

sujeito, não sendo despiciendo o uso da metáfora de “Frankenstein” por Sfez (1991), como 

imagem do que esta visão encerra:  

“O esforço da ciência cognitiva e da inteligência artificial tende a confortar 

este ponto de vista, inteligência de que já não sabemos qual é modelo para 

qual. Sujeito e objecto, produtor e produto são então confundidos. Perda da 

realidade, do sentido, da identidade“. (op. cit., p.22) 

No contexto da comunicação esta visão tautológica leva à confusão entre os conceitos 

estabelecidos na visão representativa de emissor e de receptor: nesta visão do mundo “tudo 

comunica, sem que saibamos a origem da emissão, sem que possamos determinar quem 

fala, o mundo técnico ou nós mesmos, nesse universo sem hierarquias, ou em que estas se 

entrelaçam, onde a base é o cume, a comunicação morre por excesso de comunicação...”   

(op. cit.) 

Este excesso de que fala o autor revela-nos uma realidade que identificamos nos nossos 

dias, onde a informação nos rodeia de forma insidiosa, aspecto explorado pelas estruturas 

promotoras do consumismo que divulgam bens e serviços, através da difusão de 

informação em todos os contextos em que nos movemos. Nos vários suportes, de uso 

diário, estamos sujeitos a informação: através da Televisão – os spots publicitários; na rua 
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– os cartazes, os outdoors os Mupies no mobiliário urbano; na internet – a publicidade 

directa (que tira partido da informação que os nossos movimentos e escolhas, historial de 

navegação na web, permite fornecer; através de sistema de cookies, as empresas adquirem 

essa informação e direccionam informação publicitária directa ao nosso perfil)     

(Chevalier, 2010). 

A comunicação entre indivíduos, pode ser definida como um processo que envolve a troca 

de informação de modo unilateral ou bilateral (Keller, 2003, p. 69). Dependendo da visão 

sobre a comunicação usada, podemos perspectivar a comunicação que se estabelece entre 

indivíduos com particularidades diferenciadoras, adequada ao contexto específico onde o 

processo de comunicação decorre.  

Segundo a visão da comunicação enquanto representação, apresentada (Sfez, 1991), a 

comunicação entre indivíduos estabelece-se através do envio de uma mensagem, e 

pressupõe, para que se efectue, o seguinte processo: o indivíduo receptor da mensagem 

percepciona-a, através do seus sentidos cognitivos e, de seguida, descodifica-a, usando a 

linguagem partilhada com o emissor. A mensagem é identificada como algo que se 

assimila, sem haver lugar para as subjectividades dos actores implicados no processo.  

Por outro lado, na visão da comunicação enquanto expressão (op.cit.), embora não esteja 

clara a identificação dos filtros que o indivíduo possui e que o levam a determinado sentido  

na descodificação da informação, está presente como figura central a do indivíduo, e a 

metáfora de organismo, o “lugar” onde tudo acontece.  E nesta perspectiva, a realidade é 

considerada como construção do sujeito (organismo) activo, actor num processo de 

interacção contínua, onde a mudança acontece. Cruzando a perspectiva expressiva da 

comunicação, com Keller (2004. p. 69) (no seu estudo sobre a importância de factores 

emocionais na descodificação de informação em comunicação mediada), a descodificação 

da informação realizada pelo indivíduo faz-se segundo um conjunto de filtros, que 

identifica como: experiência de vida, educação, valores individuais, e personalidade. Deste 

modo, esta visão da comunicação enquanto expressão parece-nos ser mais promissora 

enquanto enquadramento da nossa  investigação e, ao longo da presente tese, reuniremos 

contributos que o sustentarão e que integrarão esta linha de pensamento.  

Segundo Jensen (2010), o campo de investigação sobre a comunicação apresenta hoje 

algumas direcções de pesquisa como estudos de massas e comunicação interpessoal. Esta 

tendência mantém-se aplicada ao contexto dos “Novos Media” (ver 3.2 “Clarificação de 

terminologias”), havendo também aqui, a divisão entre os estudos de massas e a 

comunicação interpessoal. Para os efeitos da nossa investigação concentrar-nos-emos na 

comunicação interpessoal. 
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2.3.2. Connection, relational – the world today25 

A caracterização da sociedade actual, retomando alguns dos aspectos referenciados 

anteriormente (ver 2.2.”2.2. Tecnologia e indivíduo: Visões sobre tecnologia e o seu impacto 

no indivíduo”), é identificada segundo alguns termos aparentemente sinónimos (Bauman, 

2006): “Pós-moderna”, “Modernidade tardia”, “segunda Modernidade”, “Modernidade 

Líquida”. A este último, um termo de autoria de Zygmunt Bauman, daremos particular 

importância, pela visão, segundo nós, esclarecedora do contexto de mediação tecnológica e 

do modo como as relações de comunicação interpessoal se estão a processar actualmente. 

Segundo Bauman, o período em que vivemos, que identifica como de “Modernidade 

Líquida”, revela um conjunto de características que de seguida identificaremos. 

Modernidade, segundo Bauman, pode reportar-se a vários sentidos, mas aquilo que define 

como essencial, é que ela traduz uma separação entre Tempo e Espaço (op. cit. p.9): passam 

a ser categorias distintas, autónomas; o sentido de tempo e o sentido de espaço inauguram 

as suas próprias categorias, são conquistados nos seus âmbitos, separados um do outro. O 

sentido de velocidade e aceleração não é estranho a este âmbito, e a ele já nos havíamos 

reportado, citando Virilio, McLuhan e Kerckhove, a propósito da aceleração da sociedade e 

das suas implicações no modo do ser humano se entender, se relacionar, de ser um humano 

diferente dos seus antecessores (ver 2.2. “2.2. Tecnologia e indivíduo: Visões sobre 

tecnologia e o seu impacto no indivíduo”). E a tecnologia potenciou esta cisão: desenhando 

meios de transporte que venceram a barreira do som; permitindo a comunicação 

assíncrona e o registo / arquivo de dados, que são acedidos posteriormente; permitindo a 

comunicação em tempo real e à distancia, anulando o espaço entre interlocutores. 

O sentido de líquido, conceito base deste termo, é referenciado pelo autor com o valor de 

fluidez, de transiência, de indefinição, de facilidade de movimento, de ausência de 

enraizamento e de rigidificação, como característica central “dos tempos que correm”, e 

que podem ser identificados no modo como se organiza a vida das sociedades actuais, à 

forma de relacionamento interpessoal entre indivíduos.  

Verificamos a redução ao facilmente articulável para a acção fluida, a partir do 

desmantelamento de estruturas maiores, colectivas e mais sólidas (que existiam nas 

gerações anteriores) e que são gradualmente substituídas pela unidade mínima: o 

indivíduo. Tal acontece na estrutura social, como na familiar: deu-se o desmantelamento 

das estruturas que servissem de barreira à prática da fluidez, fossem elas  de antureza 

política ou social; há uma ausência de padrões de regras estruturadoras das instituições, 

da família, da regulamentação do colectivo, distinto do passado; hoje não se encontra um 

                                                
25  Sub-título em português: “Conexão, relacional – o mundo hoje”. 
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padrão que é seguido de pais para filhos, de instituições de uma geração para a seguinte; 

estamos perante “uma movimentação líquida de poderes de decisão, que transitam do 

sistema para a sociedade, da política para as “políticas de vida”” (op.cit., p.7). Segundo o 

autor, vivemos uma versão individualizada da Modernidade: mesmo as regras de 

funcionamento e de comportamento do indivíduo,  como os seus princípios de vida, são 

deixados à sua escolha. Para além das óbvias vantagens do valor de liberdade que 

prezamos e, como tal, apreciamos esta situação, não podemos deixar de referir que, esta 

liberdade acarretou um sentido de impotência: sendo possíveis “todas” as escolhas,  

instala-se uma incapacidade decisória e um peso na decisão. Imaginamos que este aspecto 

possa funcionar à semelhança da atitude face à “noção de grandeza”, referida por Virilio 

(2000a, 2000b): a partir do momento em que as viagens e deslocações possibilitaram a 

chegada, quanto mais não fosse visual (por televisão ou difusão de vídeo), aos lugares mais 

recônditos do planeta, o indivíduo passou a dominar mentalmente a noção de Terra, e tal 

levou-o a uma sensação de clausura mental. Segundo Virilio, o homem necessita de se 

relacionar com ordens de grandeza que não consiga abarcar mentalmente, para poder 

sobreviver: necessita de habitar num lugar que sinta ser superior, em escala, a tudo o que 

consiga imaginar (2000a, 2000b). 

“O ser social deixa de ser definido pelo conjunto de regras impostas pela sociedade, 

mediante o lugar que nela ocupa o indivíduo” e estas regras de comportamento e acção 

passam a ser decididas pelo indivíduo - não mais são remetidas para instituições sociais ou 

para princípios universais (Alain Touraine, apud Bauman, 2006, p.22). 

Não significa que não existam balizas, orientações sugeridas pela sociedade: elas existem 

e, segundo Bauman, apresentam-se numa variedade de padrões que o indivíduo pode 

escolher. Esta individualização acontece, numa base diária, na “negociação” que o 

indivíduo estabelece com a estrutura que identifica como sociedade e que o acolhe, 

medindo as possibilidades das suas acções e o impacto dos seus comportamentos 

(Bauman, 2006, p.33). 

“Ser moderno, significa hoje, ser incapaz de parar e ainda menos capaz de ficar imóvel” 

(op. cit. p.28). Ser moderno é um estado de contínua insatisfação: assim que os objectivos 

são atingidos instala-se um estado de desencanto, de inquietação, e aí, “o potencial de 

satisfação desaparece”, sendo projectado noutro lugar, na procura de outra meta, atirado 

para o futuro (op. cit. p.28). 

Portanto, esta “Modernidade Líquida” traduz uma desregulação e privatização das tarefas 

de modernização, cujo padrão transita do colectivo para passarem a existir no indivíduo 

(note-se que o Discurso ético e político transita de “uma sociedade justa” para se focar nos 
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“direitos humanos”, reflectindo a transição da tónica do colectivo para o individual)  

(op.cit. p.29).  

Outro aspecto central, é o facto dos indivíduos, aparentemente com mais liberdade, se 

mostrarem conscientes de uma perda da ilusão de que o futuro trará uma sociedade 

melhor, mais justa, mais equilibrada e harmoniosa. Estes indivíduos desenvolvem as suas 

vidas numa estrutura social à qual atribuem pouco valor e, como tal, não se propôem 

investir numa estrutura social que seja “um lugar melhor para todos”.  

Neste contexto de fluidez, de que modo então o indivíduo pensa e estabelece as suas 

relações interpessoais, nomeadamente de comunicação? 

O factor aceleração e fluidez, que caracteriza esta sociedade, reverte-se em características 

para a modelação da relação interpessoal dos indivíduos: derivada da nova tecnologia de 

informação e comunicação, há um “ambivalência endémica” traduzida pela facilidade com 

que se formam comunidades e igual facilidade no seu desmantelamento (Bauman, 2011, 

p.91). Estas comunidades, hoje identificadas como “redes”, são ligações entre indivíduos 

numa malha social estabelecida num ambiente digital, no qual as regras de amizade e de 

relacionamento não são as mesmas que se estabelecem na constituição de vínculos 

interpessoais.  Será importante para desenvolvermos a discussão em torno destas ideias, 

distinguirmos entre dois conceitos: “vínculos” ou “laços” (bonds) e “conexão” (connection) 

entre indivíduos; “vínculo” ou “laço” refere-se a uma ligação interpessoal com 

profundidade, na qual é tácita uma confiança e segurança biunívocas, que implica um 

investimento, atenção e dedicação à relação em si; “conexão” reporta-se a uma relação 

superficial que se estabelece entre estranhos ou indivíduos com quem se partilha 

informação pessoal pouco profunda. Esta distinção será fundamental para a 

caracterização da comunicação interpessoal nos dias de hoje, com especial enfoque para as 

práticas de comunicação interpessoal mediadas por tecnologia. 

Um dos custos da aceleração é o da redução de conteúdos, da simplificação (Turkle, 2006), 

como Bauman aponta, referindo-se à natureza da comunicação através de tecnologia:  

“... as mensagens electrónicas são curtas e simplificadas, de modo a que todo o 

seu conteúdo seja entregue antes que a atenção (do interlocutor, do público) 

seja desviada para outro lado; esta é a necessidade que as torna imensamente 

inadequadas para a transmissão de ideias profundas que necessitam de 

reflexão e contemplação” (2011, p.91). 

Pelo que esta sociedade é uma sociedade de superfície que, segundo Eduardo Lourenço 

(1999, p. 81): promove uma culturização escassa em conhecimento crítico da realidade, com 

o objectivo do “acesso, tanto quanto possível lúdico, a uma visão caleidoscópica de uma 
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informação de onde (...) desapareça a necessidade e o gosto de conhecer, como se dizia 

classicamente, ‘a razão das coisas’“. Consideramos este aspecto intimamente ligado com a 

natureza das relações interpessoais estabelecidas. Na sociedade do Modernismo Líquido 

(M.L.), os indivíduos procuram a conexão com os seus pares e menos o vínculo ao outro. Os 

vínculos pessoais, que são os laços que unem os seres humanos, como aqueles que se 

estabelecem entre familiares de sangue, implicam uma durabilidade contrária ao espírito 

da fluidez que caracteriza o M.L. Mas a proximidade ao outro é um aspecto fundamental 

para a sobrevivência do homem e da espécie (ver 2.3.4. “Comunicação Interpessoal”), como 

tal, a necessidade de estabelecer contacto com os outros é um factor imperioso na vida do 

indivíduo actual. E os dispositivos tecnológicos apoiam-no a servir este fim: as aplicações 

como plataformas de Redes sociais (como Facebook©), permitem-lhe constituir, 

integrando-se numa comunidade, uma rede de contactos imensamente superior, em 

número, aos laços que estabeleceria durante a sua vida (Bauman, 20111, p.91-92). À 

semelhança da restante vida do indivíduo do M.L., a inconstância e a mudança contínua 

caracteriza-o, e se com grande facilidade ele constitui uma grande rede de “amigos” numa 

Rede social, com a mesma facilidade a dissolve. Com estes amigos estabelece “conexão”, 

não uma relação com base num vínculo ou laço. E mediante as suas decisões individuais e 

desejos num determinado momento, assim ele se conectará e desconectará destes 

“amigos”. (op.cit. p.92) Estes aspectos estão também relacionados com os conceitos de 

público vs. privado, que discutiremos mais adiante (ver 2.3.3.”Relação entre público               

e privado”). 

Parece ser de tal forma urgente para os indivíduos a conexão com os outros, segundo 

Bauman pela grande dificuldade de estabelecimento de vínculos, que hoje, toda a 

sociedade se move em torno das temáticas de ligação, comunicação e conectividade.    

Neste contexto, encaixa o conceito de “estética relacional”, desenvolvido no seio da arte 

contemporânea, com o intuito de reflectir sobre as interacções sociais e as relações 

interpessoais, numa espécie de lugar de observação, reflexão e de propostas experimentais 

e alternativas (ao corrente) da arena social (Bouriaud, 2002, p. 11, p.14). Segundo Bourriaud 

(2002, p. 13), o papel da arte “não é mais o de criar realidades alternativas e utópicas, mas 

constituir-se como modelos de acção e formas de vida dentro da realidade existente”, o que 

também apresenta  pontos de convergência com o pensamento de Kerckhove (arte 

enquanto proposta de soluções face às problemáticas sociais e tecnológicas) (ver 2.2. 

“Tecnologia e indivíduo: Visões sobre tecnologia e o seu impacto no indivíduo”).                

Este conceito está, segundo o autor, intrinsecamente ligado à cultura urbana, relacionado 

com o conceito de cidade: um símbolo do estado da sociedade e um “sistema de encontros 

intensos” (op.cit. p.15). Uma sociedade que resulta da prática continuada da mecanização, 
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que foi reduzindo o espaço social para a comunicação interpessoal: o contacto inter-              

-humano nas funções sociais diárias foi sendo substituído por máquinas (como o 

levantamento de dinheiro através das máquinas ATM, ou os serviços totalmente 

mecanizados de aquisição de bilhetes de transportes urbanos) (op.cit. p.17).  

A sociedade na qual se enraíza esta visão de “estética relacional”, pode ser caracterizada 

sob o modo como as relações entre os indivíduos são pensadas e tratadas: é uma sociedade 

capitalista, na qual as forças de marketing e marketização, modelam, “tomam conta” de 

tudo o que tem existência e definem aquilo que existe (nesta perspectiva da sociedade, o 

que não pode ser marketizado não faz sentido existir, um aspecto negativo, segundo o 

autor). Este aspecto está ligado à noção de “sociedade de espectáculo”, de Guy Débord, que 

afirmava em 1967 que as relações entre os indivíduos deixam de ser experienciadas 

directamente, passando a sê-lo de modo indirecto – na sua “representação de espectáculo” 

que é difusa, esbatida (Bourriaud, 2002, p.9): através de artefactos estandardizados; 

passíveis de serem “monitorizadas e repetidas”; estabelecidas com base nos princípios da 

produtividade e dos lucros económicos, na qual o indivíduo é um ser passivo. Esta noção 

pode ser relacionada, entendemos nós, com o meio tecnológico que reinava na época em 

que esta noção foi proposta: a televisão como meio que se estabelece como forma de 

difusão de informação, na qual o indivíduo permanece inactivo, mero receptor. 

Contrariamente a este meio, hoje o reinado tecnológico é “governado” pela Internet: no 

qual é necessário um prática de maior actividade no comportamento dos indivíduos que 

acedem à informação, sendo esta seleccionada e personalizada ao perfil de cada 

utilizador26.  Pelo que Bourriaud apresenta um desenvolvimento, face à noção de 

“sociedade do espectáculo” de Débord, afirmando que hoje o indivíduo não é passivo, 

desempenhando um mínimo de actividade, sendo esta motivada e promovida por forças 

económicas e de marketing, que regem a sociedade. Este seu “upgrade” à noção de Débord é 

apresentada pelo autor como “sociedade de extras” (op.cit., p.113). A “sociedade de extras” é 

a sociedade marcada pelo surgimento de novas tecnologias como a Internet e os sistemas 

multimédia, “que representam um desejo colectivo da constituição de novas áreas de 

convívio” (op. cit. p. 26), assim como novas formas de conexão interpessoal. Nesta 

sociedade, segundo o autor, todos o indivíduos partilham “da ilusão de uma democracia 

interactiva” através de canais de comunicação mais ou menos pré-determinados, ou 

orientados para esse efeito.” (op. cit. p. 26). 

                                                
26  Com o objectivo de melhor conhecer as preferências de cada utilizador, têm vindo a ser desenvolvidas 
estratégias por empresas de produtos e serviços on-line que,  para identificar as práticas de acessos a websites 
e a aplicações pelos utilizadores, instalam por exemplo “cookies” no computador pessoal do utilizador, através 
dos quais são enviadas as informações sobre os seus registos de acessos. 
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Para Bourriaud, “ a essência da humanidade é puramente trans-individual, constituída por 

laços que unem os indivíduos uns aos outros em formas sociais...” (2002, p.18), e a “arte um 

estado de encontro”. A obra de arte pode, então, representar um “interstício 27social”(op.cit. 

p.14): “interstício”, enquanto um lugar no qual as relações humanas se encaixam, de modo 

dialogante com a estrutura social existente; um lugar que está liberto das imposições 

criadas pela “representação comercial” que rigidifica as relações interpessoais e as define; 

um lugar, segundo o autor, fora das “áreas de comunicação” pré-definidas pela estrutura 

social e, como tal, um espaço de experimentação de modelos alternativos. Segundo 

Bourriaud, a arte actual que desenvolve a visão da “estética relacional”, propõe modelos 

alternativos aos modelos relacionais vigentes, procurando  novas vias para o formato das 

relações interpessoais que são extremamente rígidas e marketizadas. 

Um outro aspecto relacionado com a “arte relacional” é o conceito de contexto: as práticas 

artísticas “in situ” integram o espaço no qual as obras de arte são colocadas / 

/experienciadas / apresentadas ao público, como elemento fundamental e activo na 

constituição das obras. Um aspecto bastante presente na prática artística dos anos 1990, 

no qual se desenvolveram obras de arte que, não só tiraram partido do espaço 

arquitectónico, mas que contemplavam a própria noção de instituição artística e “os 

aspectos sócio-económicos da estrutura institucional envolvidos”(op. cit. p.109). Do 

contexto também surge significado, ou dele pode  ser retirado significado: a identificação 

de lugar com propriedades particulares; ou lugar no qual se pode estabelecer uma 

determinada função, ou lugar no qual se pode funcionar de uma determinada maneira, 

podem ser aspectos a ter em conta quando reflectimos sobre a prática inter-relacional, 

dado haver sempre a ligação a um contexto. Consideramos assim que o contexto pode ser 

determinante no estabelecimento do tipo de conectividade entre os indivíduos, tanto por 

tradição, como por aprendizagem: o que é suposto ser o comportamento num espaço 

sagrado, como numa igreja, ou num espaço lúdico como uma sala de cinema. No espaço 

digital, também com variadas distinções de contexto, encontraremos variações face ao 

modo como as relações interpessoais de podem estabelecer ou estabelecem: havendo, no 

entanto, uma partilha de várias abordagens num mesmo contexto genérico, mas no qual se 

criam micro-contextos. Pensamos que tal pode ser verificado nos contextos de ambiente 

virtuais, como o Second life©, no qual, como o próprio website do ambiente virtual afirma, 

potencia espaços para o relacionamento profissional e pessoal. Possibilitando assim um 

                                                
27  “interstício” é um termo usado por Karl Marx para identificar comunidades de comércio (Bourriaud, 2002, 
p..16). 
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espectro de matizes que, à semelhança de espaços físicos, podem criar contextos 

específicos (dentro do contexto geral do ambiente virtual), no qual se constituem inclusive 

comunidades de indivíduos, estabelecidas por interesses comuns (ver Figura 43). 

 

2.3.3. Relação entre o público e o privado: a construção da representação pessoal e social 

do indivíduo 

As noções de público e privado estão intrinsecamente presentes na caracterização da 

identidade pessoal e social do indivíduo, na medida em que este se apresenta aos outros 

publicamente, de uma determinada maneira em situações de espaço e tempo determinados 

e, simultaneamente, reserva outros aspectos de si e da sua vida para o foro privado.  O que 

acaba também por ser caracterizador daquilo que é do âmbito do indivíduo e do âmbito da 

sociedade. A identificação dos limites entre informação e comportamentos, destinados ao 

meandro do público e ao do privado, varia consoante os contextos temporais, culturais, 

geográficos, entre outros. Um conceito auto-define o outro, por exclusão: aquilo que é 

privado não é público e vice-versa. 

Segundo o dicionário da língua portuguesa, “privado” deriva da palavra latina “privatur”, 

que significa “separado do resto”, e o seu significado é “reservado, de acesso condicionado; 

que diz respeito à intimidade de um indivíduo, íntimo, particular, pessoal; que não 

pertence ao estado; que não é público” (Priberam, 2012). 

Hoje, procurando a definição de ambos, numa fonte identificada com as massas - a 

Wikipedia, o que nos poderá fornecer uma perspectiva de senso comum28 (dadas as suas 

características de construção de conteúdos, em rede, pelos seus utilizadores, de modo 

colaborativo e muitas vezes anónimo), encontramos que privado “é aquilo que o indivíduo 

reserva da exposição pública (...) que mantém secreto; habitualmente, informação de 

carácter especial e sensível em termos pessoais; está relacionado com o sentido de 

segurança” (Wikipedia, s.d.).  Esta definição é suficientemente lacta para encontrar 

legitimidade em vários contextos, mesmo no passado. O que é hoje distinto são os aspectos 

identificados como secretos, dignos de reserva da vida pública. E esses, além dos variados 

contextos culturais e pessoais que os determinam, têm mudado ao longo dos tempos (e 

dentro de uma mesma cultura, a personalidade do indivíduo poderá determinar maior, ou 

menor, revelação de dados). 

 

                                                
28  A estratégia de consulta da Wikipedia, sobre este tópico, foi estabelecida à semelhança de Bauman, que no 
seu livro “Collateral damage:Social inequalities in a global age”, recorre a esta fonte, dadas as suas 
características de “vox populi” (Bauman, 2011, p.85).  
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Ao longo da história da humanidade, as noções e o alcance do que é público e privado, tem 

sido alvo de ajustes, reformulações, mudanças, através da introdução de modificações 

significativas nas práticas diárias, definidas como comuns (relativas ao grupo ou à 

comunidade), e nas definidas como individuais ou íntimas (relativas ao indivíduo e/ou a 

um grupo restrito do seu leque de relações). 

Na Grécia antiga e Antiguidade tardia29, o indivíduo enquanto ser social ocupa um lugar 

central nessas sociedades, ao qual era suposto pertencer sob dimensão pública. A própria 

construção do espaço social – das cidades – vivia da identificação de lugares para a prática 

das rotinas públicas, ligadas ao estado e ao funcionamento da estrutura social e política. 

Aliás, o homem social deveria ser “resgatado” do homem natural, através da prática de 

comportamentos estabelecidos como formadores e estruturantes do indivíduo. De algum 

modo, estas práticas inauguravam o sentido de “cidadão”, indivíduo pertencente a uma 

estrutura social, com direitos e deveres reconhecidos pela estrutura na qual está inserido. 

Esses direitos e deveres, conformam a civilidade e ajudam a moldar os comportamentos 

instituídos como nómicos ou anómicos pela referida estrutura social. Um dos aspectos 

centrais ao que era considerado civilizado e, como tal, característica do indivíduo social, 

era demonstrar no espaço público, uma atitude fleumática, controlada das suas emoções 

(ver Figuras 5-7): o descontrolo emocional (que poderia ser associado ao caos), estava 

identificado com o ser biológico, selvagem, estranho às regras sociais, e era associado aos 

indivíduos de classe inferior ou escravos; esta visão indicia que as emoções e a sua 

expressão eram um factor de risco para o homem bem nascido e bem educado              

(Brown, 1989). 

Era pressuposto que o indivíduo, durante estes períodos históricos, deveria apresentar 

uma “imagem controlada do corpo, sinónimo de mente sã e educada, no seu entender 

harmoniosa, não deixando interferir a dimensão das emoções na sua forma de apresentar-   

-se aos outros” (Lessa, 2005, p.16). Na construção do “eu” havia um forte impacto da 

consciência social e de respeito pelas regras de comportamento público, de tal forma que 

estas regras determinavam fundamentalmente a construção da representação da 

identidade do indivíduo.  

 

 

 

                                                
29  “Antiguidade tardia” é  identificada por Brown (1989) como sendo o período, relativo à civilização romana,  
entre os reinados dos imperadores Marco Aurélio (161-180 d.C.) e Justiniano (527-565 d.C). 
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Figura 5: Cabeça atribuída a Alcamène, escultor grego do séc. V a.c., aluno e contemporâneo de Phidias. 
Figura 6: Detalhe do friso Acrópole de Atenas, do Parthenon, executado pelo escultor grego Phidias, no 
qual figuram os deuses Apolo, Poséidon e Artemisa. 
Figura 7: Estátua de Augustus Caesar como Pontifex Maximus do período romano, Palazzo Massimo. 
Figura 8: Gravura representativa do despejo de águas sanitárias na rua, prática comum na Idade Média 
(dada a inexistência de sistemas de esgotos). 

 

A Idade Média é, ainda hoje associada a um retrocesso nas práticas de construção social do 

homem (em comparação aos períodos da Grécia Antiga e Antiguidade tardia) e, por 

conseguinte, de civilidade: com a perda de práticas instituídas e sistematizadas de auto-       

-conhecimento e de formação cultural, de higiene pessoal, de estruturas vivenciais 

organizadas - inexistência de redes de esgotos nas casas (ver Figura 8), retrocesso na 

manutenção das vias de deslocação, como estradas e pontes, etc..  

O impacto do Renascimento, centrado no desenvolvimento do homem enquanto ser 

multifacetado e completo, conhecedor da realidade que o rodeia, promoveu a valorização 

do individualismo (ver Figura 9).  Foi uma espécie de retorno ao desenvolvimento humano 

e social anterior ao período medieval (também marcado por isso mesmo pelos ideais 

clássicos), fazendo avançar a sociedade “fechada” da Idade Média, para uma sociedade que 

valoriza a descoberta e se centra no conhecimento e desenvolvimento humanos. Um 

importante contributo para a “abertura” da sociedade foi introduzido pela expansão da 

alfabetização e produção mecânica30 de livros (que durante a Idade Média estava 

essencialmente reduzida ao contexto dos mosteiros e era, assim, controlada pela Igreja) e a 

laicização do saber. Também as intensas trocas comerciais por terra e mar se revelaram 

fundamentais para a entrada num período de promoção do espírito da descoberta, motor 

do espírito científico que irá atingir um apogeu na sociedade europeia do séc. XVIII, 

identificador da Idade Moderna. Este é o enaltecer do individualismo: dos ideais 

humanistas, que colocam o homem no centro de todas as coisas, enquanto escala e  

                                                
30  A invenção da tipografia com caracteres móveis é atribuída a Gutenberg no Ocidente [(é referenciada ter sido 
descoberta no séc. XI por BíSheng, na China (Brighurst, 1997)], que em 1455 produz a bíblia de 42 linhas. 
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enquanto usufrutuário de todas as práticas artísticas e de procura do saber                 

(Guedes, 2004a). 

As dimensões de homem biológico ou natural vs. homem espiritual e intelectual, este 

último objecto de construção humana, estabelecem-se como elementos contributivos para 

a caracterização da identidade do indivíduo, com valorização do último. Mas, ainda mais 

fundamental na definição do homem da Idade Moderna e da sua prática vivencial é a 

estruturação das esferas do privado e do social e a relação que as duas estabelecem entre 

si.  Estes aspectos, que de seguida indicaremos, parecem ter-se afirmado como basilares na 

caracterização daquilo que até hoje se têm estabelecido comummente, como as esferas do 

privado e do público, daí derivando os comportamento que se esperam como adequados em 

cada um desses contextos. 

Assim, assistimos no séc. XV à valorização de espaços individuais (para os quais 

contribuiu a prática da leitura silenciosa e individual, a partir de então), considerados 

como importantes para o desenvolvimento espiritual e intelectual do homem. É o início da 

conquista da intimidade individual, que se afirmará no séc. XVI e XVII. (Áries, 1990; 

Chartier, 1990). E a definição de espaços dedicados à família – a casa é o seu lugar por 

excelência e dentro da qual existem espaços mais privados que outros. Se, no espaço 

privado o homem se pode expressar de uma forma mais emotiva, afirmando sentimentos e 

mostrando o seu “eu” interior; por outro lado, para o exterior, no espaço público (que é o 

espaço da rua, do encontro com os seus pares em lugares como a igreja), espera-se do 

indivíduo uma contenção física, reflexo de uma contenção emocional. As emoções são, 

assim, associadas ao ser biológico, a controlar pela civilidade (Revel, 1990): o indivíduo 

evita exaltação ou exuberância em público,  tal como gesticular ou falar alto, que são 

aspectos associados a classes inferiores, com pouca formação intelectual e baixo nível de 

civilidade; assim como a exibição de aspectos ligados às funções biológicas também devem 

ser alvo de remoção do espaço público (como o escatológico, presente no espaço comum 

medieval). O corpo, nesta concepção da civilidade, dever-se-ia apresentar o mínimo 

possível, e as emoções, como aspecto intimamente ligado ao corpo, também. Portanto, 

neste período, o ser civilizado era um ser controlado, com um auto-controlo corporal, 

negando o orgânico e o natural no espaço público (esse deveria ser remetido para o espaço 

privado), exibindo socialmente o “corpo codificado” (Lessa, 2005, p.19). 
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A questão da civilidade, como formadora de comportamentos adequados ao espaço público, 

encontra, a partir de finais de séc. XV e durante o séc. XVI, um ponto fulcral de atenção 

pelo homem: isto implicaria respeitar a codificação de gestos, expressões faciais e 

comportamentos tidos como adequados (impostos pelas regras da civilidade da época), 

excluindo todos os outros. Este aspecto faz a cisão entre o biológico, associado ao grotesco, 

ao caos e, por outro lado, o civilizado, construído pelo homem e ligado ao conceito de 

ordem, base do desejável para o funcionamento da sociedade, e que assenta num conjunto 

de regras observáveis e respeitadas por todos os seus membros. As regras que estabelecem 

a civilidade e constroem, modelando, o adequado na conduta pessoal e social, passam 

inclusive a ser publicadas31(ver Figura 10). Consideramos então, que a civilidade tem por 

objectivo ser uma prática de interacção, implementada por todos: uma espécie de interface 

interpessoal, de funcionamento reconhecido e aceite; uma linguagem de funcionamento 

que é partilhada, sendo o seu propósito “aproximar os homens” (Revel, 1990). O período 

entre finais do séc. XVII e finais do séc. XVIII é marcado pelo reinado da Razão: a procura 

do conhecimento através da observação, da investigação através de meios que se 

pretendem objectivos, e o confronto de ideias, como forma  de alcançar a verdade; aspectos 

que se haviam iniciado durante o Renascimento e que atingem maturidade no 

desenvolvimento e prática de disciplinas científicas. Este aspecto leva ao acentuar das 

diferenças entre as esferas do público e do privado: estabelecendo-se uma valorização do  

                                                
31  Em 1530 é editado o livro A civilidade pueril de Erasmo de Roterdão, em Basileia, o que na altura se tornou 
uma referência para a modelação da conduta pessoal e social(Revel, 1990). 

 

 

 
Figura 9: "O Homem de Vitrúvio", desenho de Leonardo da Vinci, 1485-90. 
Figura 10: Retrato de Erasmus de Roterdão, gravura por Albrecht Dürer, 1525 (TBM, s.d). 
Figura 11: Imagem da pintura "Rapariga a ler carta, junto de uma janela aberta" de Vermeer 
(StaatlicheKunstsammlungen, original painting by Vermeer: circa 1657) 
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espaço de intimidade  (ver Figura 11) e, por oposição, a valorização do lado social e 

comunicativo do indivíduo, dominado pelo racionalismo (ver Figuras 12-13)  

(Goulemot, 1990). 

 

 
 

 

Figura 12: Frederico, “o Grande”, encontra-se com Voltaire (gravura N. Monsiaux). 
Figura 13: Vauxhall Gardens, século VIII. 

A importância atribuída ao espaço íntimo passa pelo enaltecimento dos aspectos 

emocionais ligados ao coração (Ranum, 1990): as paixões, os sentimentos amorosos e as 

práticas de sedução com eles relacionadas (que não deixam de ser práticas de 

relacionamento interpessoal). Tal pode ser aferido pelo surgimento e valorização, no séc. 

XVIII, da forma literária de romance epistolar, do qual uma das referências máximas é 

Choderlos de Laclos (Laclos, 2008). Mas os aspectos emocionais, no respeitante ao 

estabelecimento de relações interpessoais, deveriam ter sempre o controlo da razão: 

realidade identificada no romance “Les liaisons dangereuses”, de 1782 e da autoria daquele 

escritor, que revela a dinâmica manipuladora das relações estabelecidas em torno da 

Marquesa de Merteuil e do Visconde Valmont, na qual o controle das emoções domina o 

jogo de sedução que é preparado e orientado de modo calculista. Estas práticas inscrevem-

se na noção de que “o domínio dos corpos é uma arte de sociedade”, e que a codificação 

comportamental tendo em vista a civilidade, é a afirmação da humanidade do homem 

Moderno, que se procura distanciar da animalidade associada ao homem Medieval      

(Revel, 1990). 

 

  
Figura 14: Duas imagens do filme “Dangerous Liaisons” de Stephen Frears, 1988, baseado no romance 
homónimo de Choderlos de Laclos de 1782: Glenn Close como Marquesa Isabelle de Merteuil a escrever uma 
carta, no seu quarto; a marquesa com o Visconde Sébastien de Valmont (John Malkovich) (Frears, 1998). 
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Na Figura 14, que consiste em duas imagens do filme “Dangerous Liaisons” de Stephen 

Frears de 1988, baseado no referido romance de Laclos, é-nos possível observar a dualidade 

entre o espaço de intimidade pessoal, ligado à escrita, e o espaço social, no qual a relação 

interpessoal é promovida como forma de sociabilização (cujas características estão 

associadas à especificidade do estatuto social em causa, neste caso nobreza). 

As alterações políticas e sociais que tiveram lugar no final do séc. XVIII, e que marcaram o 

fim do Antigo Regime, altamente hierarquizado e caracterizado pela exploração do 

trabalho de classes inferiores e consequentemente pela grande desigualdade social, foram 

introduzidas pelo impacto causado em toda a Europa, pela instituição dos ideais trazidos 

pela Revolução Francesa, em 1789 (Guedes, 2004b). Os ideias de liberdade, fraternidade e 

igualdade, da Revolução Francesa (ver Figura 16) espalharam-se, contaminando outros 

países à constituição de estados com deveres e direitos igualitários, nos quais o indivíduo 

surge no papel de cidadão – a figura central deste estado laico, democrático e que aspira a 

um futuro melhor para os seus homens e mulheres, independentemente do seu contexto de 

nascimento. Esta é a semente do Liberalismo que marca o séc. XIX europeu e que 

representa uma mudança nas práticas do quotidiano e da concepção mental do indivíduo: 

aumenta a distinção entre as esferas do privado e do público, com a gradual valorização da 

família o do espaço que lhe é reservado; este aspecto está também relacionado com a 

distinção dos papéis de homens e mulheres na sociedade. Se, por um lado, ao homem se 

reconhece um papel acentuadamente social, intelectual e político, às mulheres é-lhes 

atribuída a esfera doméstica, o lugar da casa, longe do espaço público. Contrariamente ao 

que os ideais da Revolução Francesa aspiravam (ver Figura 15), a uma igualdade entre 

cidadãos e cidadãs (vejamos a representação da República, uma personagem feminina, que 

lidera as tropas em direcção à liberdade (ver Figura 15), as mulheres acabaram por ver-se 

(na sua grande maioria) mais uma vez afastadas dos espaços decisórios, e pela natureza da 

interacção entre pares, públicos. 

 

 
  

 

Figura 15: Liberdade conduzindo o povo (pintura de E. Delacroix) 
Figura 16: Os ideais da Revolução Francesa. 
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O Positivismo, enquanto a doutrina que marca o séc. XIX e que se baseia no Empirismo e 

na crença na ciência e nos seus progressos, a par da Revolução Industrial, enquanto 

fenómeno introdutor de novas práticas de trabalho (do artesanal para o mecanizado e 

produzido em série) (ver Figura 17) e de estruturação da malha social, levam a alterações 

significativas do sentido de privado e de público.  A cidade, enquanto espaço primordial de 

acção da Revolução industrial, onde se concentra a malha social e o trabalho, é um espaço 

em crescimento rápido (ver Figuras 18-19). Com uma concentração súbita de mão-de-obra 

para as fábricas, as cidades tiveram de ser ampliadas de modo a integrar uma população 

nova. Este aspecto implicou, não só a expansão, como a reformulação dos espaços 

existentes nas cidades, dedicados a habitação e às novas fábricas (Corbin, 1990). 

 

   
Figura 17: Primeira máquina a vapor (Watt). 
Figura 18: A poluição causada pelo carvão, na cidade de Manchester no séc. XIX, com a produção de algodão. 
Figura 19: Retrato fotográfico de população sem abrigo na cidade de Londres, finais séc. XIX (M.I., 2010). 

 
E a máquina, como a nova aquisição da Revolução Industrial, coloca ao homem uma nova 

reflexão: a dos limites, qualidade e capacidade produtiva da sua acção, face à máquina. 

Este diálogo inicia-se nesta fase e mantém-se até aos nossos dias, com a participação da 

noção de máquina (agora não só sentido analógico, mas digital) na definição daquilo que 

não é, e daquilo que é, humano. Em certos momentos do séc. XX, explorou-se mesmo as 

possibilidades fantasistas de uma fusão entre os dois conceitos, para a qual contribuiu a 

ficção científica, através da literatura e do cinema, mas também do desenvolvimento de 

tecnologias em áreas como a medicina e as engenharias, que permitiram avanços 

significativos na melhoria das condições de vida dos cidadãos.  

O séc. XX foi marcado pela evolução científica e tecnológica e, na última década, 

assistimos à mudança de paradigmas, nomeadamente, económicos: de uma sociedade 

mecanizada, industrializada, passámos a uma sociedade da informação. O valor deixou de 

estar na produção de objectos, de material físico comerciável, para se valorizar cada vez 

mais os serviços. A transacção de informação representa, no final do séc. XX e princípio de 

séc. XXI, o sector mais promissor de produção económica, especialmente no segmento 
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ligado ao desenvolvimento de serviços de tecnologia digital on-line (vejamos o império 

financeiro construído por empresas, como as que possuem as plataformas Google©               

e Facebook©). 

Com o desenvolvimento tecnológico, as barreiras entre os dois conceitos potenciaram 

novas discussões e motivaram a redefinição de humano. O próprio conceito de corpo sofreu 

com estes desenvolvimentos e foi-se actualizando.  Hoje, no séc. XXI, verificamos a 

continuidade destes reajustes: o que significa ser-se humano? Como se definirá os limites 

do humano? São os limites do corpo biológico? O desenvolvimento da mediação tecnológica 

e os avanços tecno-científicos têm contribuído para estas interrogações: aparentemente, 

com mais interrogações, levando a discussão a novos níveis e mantendo-a actual. Mais 

adiante, discutiremos aspectos relacionados com a dimensão de corpo e de interface, e com 

o impacto que o avanço tecnológico tem trazido na reconfiguração do pensamento sobre o 

ser humano. 

Hoje, e segundo Bauman (2011, p.85), os terrenos do privado e do público estão em 

constante tensão: a sua definição relaciona-se com a acção do indivíduo para se auto- 

-definir e se auto-afirmar. O espaço atribuído aos conteúdos mantidos privados é 

fomentado como modo de protecção da individualidade, dos interesses pessoais, da 

autonomia, protecção e segurança, face a eventuais ataques ou intromissões que podem 

comprometer a privacidade. O “segredo” é portanto algo que lhe está relacionado. Ora, em 

momentos considerados de “estado de excepção”, conceito definido por Giorgio Agamben 

(2005) como um momento no qual as regras instituídas pela sociedade, alcançadas pela 

prática democrática e consistente dos cidadãos (com direitos e deveres), são suspensas e 

passa a estar vigente uma redução de direitos, nomeadamente, aqueles que mantêm o 

direito à privacidade dos cidadãos. Tais “estados de excepção” verificaram-se, no passado, 

em situações de conflito, como guerras, nas quais o quotidiano ordinário dos cidadãos 

estava em suspenso, funcionando um estado de sobrevivência com regras próprias 

(Agamben, 2005).  No passado recente, já no séc. XXI, assistimos à entrada num “estado de 

excepção”, imposto por governos, especialmente o Americano, após os ataques suicídas aos 

edifícios das Torres Gémeas, no centro da cidade de Nova Iorque. Envolveu o acentuar de 

mecanismos de controlo e perda de liberdades do cidadão em várias das suas actividades 

de comunicação, de deslocação, etc.. Contrariamente ao suposto, ou seja, terminada a 

causa que leva ao estado de excepção se procede a uma reintrodução dos direitos e 

liberdades vigentes anteriormente, parece que aparentemente não se regressa ao “estado 

normal” imediatamente anterior à excepção: muitas das práticas de controlo 

implementadas durante o período de excepção foram aproveitadas por instituições e 
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governos para, por interesse próprios, estabelecerem uma vigilância mais apertada sobre 

os indivíduos (op. cit.). 

No seu espaço privado, o indivíduo tem a liberdade de decidir quem é, como tal, este parece- 

-nos ser um espaço fundamental para auto-definição pessoal, tanto quanto o espaço 

público, no qual o  indivíduo define a sua identidade social, nomeadamente, a sua rede de 

amizades e de contactos e o modo como os articula. Segundo Bauman, hoje não é tanto a 

perda da privacidade por entrada do domínio do público na sua esfera, mas do receio de 

clausura que leva os indivíduos a levar conteúdos da esfera do privado para o espaço 

público (2011, p.88). Este aspecto pode elucidar sobre a presença de atitudes que 

poderíamos considerar estranhas, como a exposição de intimidade levada para o foro 

público, através da grande explosão de programas televisivos identificados como “reality 

shows”. Neste programas indivíduos considerados normais e com os quais o público geral 

se identifica, expõem as suas vidas, numa espécie de laboratório no qual são escrutinados 

publicamente, em todas as suas dimensões (psicológica, afectiva, social).  

A comunicação de informação pessoal, reservada, tem também uma dimensão relacional: a 

partilha seleccionada de informação desta natureza, com um grupo específico e 

habitualmente reduzido de pessoas, torna essas pessoas confidentes, fornecendo-lhes um 

papel particular. Este é o caso do “melhor amigo” ou da “melhor amiga”, mas também de 

relações do foro amoroso, como um(a) namorado / namorada, ou uma relação marital. 

Independente dos casos, o que é comum é a partilha de informação íntima, de natureza 

pessoal, e este facto cria o estabelecimento de laços afectivos, através da manutenção de 

confiança associada à partilha (op. cit., p.89). 

Mas, no contexto da quebra ou dificuldade de constituição de laços afectivos, 

característica enunciada por Bauman, como central na sociedade da “Modernidade 

Líquida” (como a actual), a estrutura de partilha e confiança que solidifica as relações 

interpessoais é reduzida ou tendencialmente nula. E isto provoca uma alteração nas 

práticas de privacidade. Nesta sociedade da “superfície”, a aceleração da vida e o 

desinvestimento nas relações interpessoais promove a conexão, a constituição de redes de 

contactos, não de vínculos. Há uma redução, uma simplificação nas práticas de 

comunicação, de relação com os outros: a informação que se transmite é reduzida, de 

superfície. Basta verificarmos a tecnologia vigente: a rede social Twitter©, permite um 

máximo de 140 caracteres por mensagem, pois está destinada ao envio rápido de 

mensagens curtas e a uma ligação constante dos seus utilizadores.  

Esta simplificação, tanto nas mensagens electrónicas, como nas mensagens de texto por 

telemóvel, torna-as incapazes, segundo Bauman (2011, p.91) para a “transmissão de ideias 
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profundas que impliquem reflexão e contemplação”. Justificada pela ambivalência 

endémica das recentes tecnologias de informação e, acrescentamos, de comunicação que, 

com a mesma facilidade com que se estabelece uma comunidade ou rede de contactos, 

também se pode desfazê-la. Esta prática estrutura a fluidez da mediação interpessoal dos 

nossos dias: as plataformas de redes sociais, que tanta adesão têm motivado, não estão 

desenhadas para promover ligações duráveis; mas, como tudo na sociedade actual, cuja 

atenção e interesse é inconstante e facilmente se desloca para outro e mais recente pólo, o 

desenho das aplicações que sustenta as redes de contacto, está orientado para a sua 

mutabilidade, face às decisões volúveis do indivíduo, de conexão e desconexão com o outro.  

A atracção destas redes sociais encontra-se, segundo o autor e com o qual concordamos, 

nesta transiência (op.cit., p. 92): no facto de não promoverem a solidez de relações, nem a 

confiança ou a partilha vinculativa de informação pessoal; mas pelo contrário, na liquidez 

de relações que a partir daí se articulam, onde tudo é temporário, sem compromisso. Desta 

forma, o “funcionamento líquido” das redes sociais, que promove esta abordagem 

interpessoal, encaixa naturalmente no contexto de “Modernidade Líquida” que Bauman 

teoriza. Este “funcionamento líquido” acentua a individualidade, a individualização da 

sociedade, libertando o indivíduo de laços rígidos ou sólidos, permitindo-lhe uma soltura 

de conectividade interpessoal, que o mantém livre. De salientar que este contexto de 

promoção de conexões e redução de vínculos demonstra a tendência de comportamentos 

protectores da privacidade individual (Child & Petronio, 2011, p.22), indicando que a 

geração de adolescentes e jovens adultos é mais contida face à divulgação de conteúdos 

pessoais em Redes sociais (nomeadamente de permitir acesso ao seu perfil de utilizador, a 

todos), face à geração de adultos mais velhos. Em simultâneo, os comportamentos chamar- 

-lhe-emos mais “defensivos”, dessa geração, estão a ser aprendidos pela geração mais 

velha. Esta variação, consideramos nós, está no facto de os primeiros terem nascidos na 

era digital e, naturalmente, familiarizados com esta realidade (identificados como Nativos 

Digitais) (ver 2.4.2.“2.4.2. Caracterização do Nativo Digital”); e os segundos, nascidos na era 

analógica, aprenderam a mover-se nas práticas da era digital (Imigrantes Digitais), tendo 

de habituar- se a mudanças de hábitos, que naturalmente implicam adaptações. Estas 

adaptações podem significar o modo como se relacionam com os outros em cada contexto  

analógico e digital (cada contexto tem a suas regras, o que era já uma realidade no 

ambiente analógico) e de acordo com a sua identidade pessoal (podendo ter maior desejo de 

se revelarem ou retraírem, com todas as implicações que cada uma destes aspectos pode 

implicar – maior ou menor sociabilização). 

Com a presença de construção e divulgação de identidade pessoal e social, no ambiente 

analógico como no digital, as questões de privado e público estão novamente em reajuste, 
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encontrando aqui novos contextos e dinâmicas que testam os seus limites. Neste sentido, 

há um conjunto de preocupações que surgem: ao mesmo tempo que se dá uma abertura das 

possibilidades de comunicação do indivíduo para o exterior, são desenvolvidas também 

novas formas de compensação, achamos nós, aumentando as barreiras de protecção 

individual. Provavelmente, é esta compensação que leva a uma redução da prática de 

vinculação, da procura de compromissos, de se confiar no outro, como mecanismo 

proteccionista e de sobrevivência individual. 

À imagem da reestruturação de noção de humano e de corpo, no sentido indicado por 

McLuhan, Virilio, e Kerkchove de perda do corpo individual em prol do colectivo (ver 2.2. 

“Tecnologia e indivíduo: Visões sobre Tecnologia e o seu impacto no indivíduo”), a 

reformulação das noções de privado e público são-lhe inerentes. Não é uma discussão fácil, 

e a redefinição que tecnologia e humanidade se auto-infligem, em diálogo contínuo, produz 

essa fricção: de reajuste das noções caras ao funcionamento do indivíduo, das mais fáceis 

de gerir, pois mais afastadas do seu cerne, como também das mais difíceis e complexas, 

que lidam com aspectos vitais ou mais susceptíveis para o indivíduo. 

A individualização tem uma outra dimensão, também relacionada com a identidade 

pessoal e social: a obrigatoriedade à felicidade. É suposto que o indivíduo normal, com 

sucesso na sociedade actual, seja feliz. E esta felicidade é da sua responsabilidade, 

enquanto actor do seu percurso e autor das escolhas que lhe permitem a sua construção 

(independentemente da sua família, classe social, religião ou género). Segundo Pascal 

Bruckner (2011), filósofo e ensaísta francês, a sociedade actual pressiona o indivíduo a que 

seja feliz e, consequentemente, apresentar-se feliz. Há todo um conjunto de mecanismos 

que a sociedade disponibiliza para se atingir a felicidade (espirituais, psicológicos, 

farmacológicos), pelo que assume também que o indivíduo, enquanto ser autónomo, não 

tem justificação para não querer ser feliz, e não sê-lo. O autor compara esta perspectiva 

sobre felicidade, presente nas sociedades ocidentais actuais, a um “estado de intoxicação 

colectiva” (op.cit., 2011), a que também o pensador Eduardo Lourenço (1999, p.81) se 

refere:“auto-intoxicação da humanidade por si própria”. A promoção do consumismo, 

característico da sociedade que habitamos, baseia-se na obtenção desta meta: do alcance e 

manutenção da felicidade dos indivíduos, através da aquisição de bens (JBW, 2011); e “o 

nosso (século XX) (...) termina banhando-se não apenas nas revistas de ignorância snob, 

para gerações ostensivamente felizes com ela, mas com uma vaga de fundo de 

obscurantismo cultivado expressamente para alimentar (...) o bem-estar de uma 

humanidade” indiferente às suas questões fundamentais (Lourenço, 1999, p.81).  

Em simultâneo, as emoções negativas, contrárias ao estado de felicidade são compelidas a 

ser removidas, apagadas, combatidas pelo indivíduo e consequentemente pela sociedade 
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(Wilson, 2009).  Esta realidade pode ser observada nos perfis das redes sociais dos 

indivíduos, que se apresentam na sua grande maioria através de imagens de felicidade (ver 

Figuras 20-23): proliferam retratos individuais e colectivos com expressões de sorrisos 

abertos ou de gargalhadas; são retratados contextos de lazer e divertimento, como 

ambientes de férias, de festas, com amigos, com a família, nos quais os indivíduos 

interagem socialmente, exibindo expressões de felicidade. E esta imagem que é projectada 

como identidade individual e social reflecte, consideramos nós, a pressão identificada por 

Bruckner, e dá-lhe continuidade, replicando os mesmos tipos de comportamentos e 

práticas. A integração social do indivíduo faz-se também por proximidade comportamental 

(comportamentos semelhantes) (Walther et al., 2005) e, dessa forma, o desejo de se integrar 

no seu grupo de amigos, por exemplo nas plataformas de Redes Sociais, levá-lo-á  a exibir 

comportamentos idênticos aos da sua rede de contactos. Aliás a empatia, a capacidade de 

um indivíduo entrar em sintonia com a emoção expressa por outros indivíduos (com quem 

entra em contacto), é um dos aspectos fundamentais para o comportamento pro-social do 

indivíduo (Singer & Lamm (2009, p. 82) [do grego “empatheia” (paixão): palavra composta 

por “pathos” (sentimento) + “en” (em)= traduzindo-se livremente por “no mesmo 

sentimento”/”em sintonia de sentimento” ]. A empatia é assim um dos mecanismos do 

organismo, que nos leva a criar proximidade emocional aos nossos pares.  

O banir de dimensões emocionais negativas, da expressão individual na interacção social,  

reduzindo o espectro emocional usado na comunicação tornará, não só mais pobre, como 

mais superficial a comunicação (Foucault et al., 2007;  Zagalo, 2007). Alguns 

investigadores apontam mesmo para a partilha das emoções negativas como factor de 

comunhão interpessoal, ajudando à construção dos vínculos (De Angeli et al., 2006, apud 

Foucault et al., 2007; Dunne & Raby, 2001, apud Foucault et al., 2007; Foucault et al., 2007). 

 

 
Figura 20: Perfil pessoal no Facebook© (Taylor, 2010). 

 
Figura 21: Perfil pessoal no Facebook© (Sarah, 2011). 
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Figura 22: Perfil pessoal no Facebook© (Shaub, 2010). 

 
Figura 23: Perfil pessoal no Facebook© (Shaub, 2010). 

 

Bauman (2011), sugere que a liberdade individual que se firma na conexão com o outro e 

não na vinculação, não é real e que o indivíduo se sente extremamente inseguro pelo facto 

de não poder estabelecer laços de confiança. Assim, afirma o autor, seria no diálogo entre 

as duas modalidades de relacionamento interpessoal, de constituição de vínculos e 

também de ligações fluidas, que se encontrará o equilíbrio de liberdade do indivíduo. E 

que, neste momento, o fortalecimento dos laços humanos é necessário para que tal 

aconteça. De algum modo, esta perspectiva de Bauman demonstra que, para estabelecer-se 

contacto humano, ligação entre indivíduos, será sempre necessária a presença do privado e 

do público, num jogo bidireccional de comunicação e de ajustes entre ambos. Este 

equilíbrio entre os dois pólos está identificado na Teoria da Gestão da Privacidade (Child & 

Petronio, 2011, p. 23), que assume a necessidade destas duas dimensões (que se orientam 

em sentidos opostos: revelar e preservar) na comunicação interpessoal desenvolvida pelo 

indivíduo, hoje, especialmente no contexto da mediação tecnológica da comunicação. Esta 

teoria está estruturada em cinco princípios (op.cit., pp.24-25): (i) que os dados pessoais são 

da posse do indivíduo, sua propriedade pessoal; (ii) que o indivíduo tem o direito de regular 

a divulgação da sua informação pessoal aos outros; (iii) que os indivíduos desenvolvem e 

aplicam regras privadas para controlar a divulgação da sua informação aos outros; (iv) 

quando a informação pessoal é revelada, a sua propriedade individual passa a ser colectiva 

– posse de quem a domina (é aqui que a confiança se estabelece) – na expectativa de que 

esta “propriedade colectiva” será tratada de acordo com o princípio seguinte; (v) que o 

domínio sobre a sua informação pessoal e dos outros, identificados como co-proprietários, 

implica a regulação do modo como esta pode ser divulgada a terceiros e, no caso das regras 

de regulação não serem cumpridas (estas regras são estabelecidas pelo proprietário e         

co-proprietários), verifica-se a quebra de confiança com as implicações futuras de       

ruptura interpessoal.  
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2.3.4. Comunicação Interpessoal 

2.3.4.1. As ligações entre indivíduos 

Diferentes estudos mostram que a constituição de laços entre indivíduos é essencial à sua 

sobrevivência (Lewis et al., 2000; Eibl-Eibesfeldt, 1974): a ligação que se estabelece entre os 

indivíduos é uma característica básica que garante a sobrevivência do humano. E que 

nesta dinâmica de estabelecimento de ligações interpessoais, desde tenra idade, mais do 

que a garantia das necessidades físicas (como alimentação e protecção contra o frio ou 

calor), a necessidade do contacto humano, tem sido provada como fundamental para a 

sobrevivência humana. Esta estrutura de laços permite a construção de uma vivência em 

sociabilização, o que foi responsável pelo desenvolvimento das sociedades, ao longo da 

história da humanidade: na medida em que uma estrutura social permite a divisão e 

especialização de trabalho (Eibl-Eibesfeldt, 1974, p. 58) e constituição de estratégias de 

sobrevivência mais eficazes em estruturas de funcionamento mais complexas. Isso leva a 

uma organização de ideias e conhecimentos, exponencialmente, superior ao que um único 

indivíduo poderia alcançar. A vida em grupo permite o desenvolvimento de tradições (op. 

cit. p. 59), que se instituem por práticas e hábitos, que vão passando de geração para 

geração e que identificamos como cultura.  

Para clarificar sobre os laços que unem os seres humanos, Lewis et al, (2000) falam da 

semelhança entre homens e animais, citando a investigação de Konrad Lorenz, sobre laços 

afectivos. Lonrenz, formulou a Teoria da Impressão (Imprinting), publicada em 1935 

(embora inicialmente identificada no séc. XIX por Douglas Spalding, um biólogo amador), 

na qual o conceito de “impressão” traduz a constituição inicial de laços sociais na infância 

dos animais. No estudo de Lorenz, os animais em estudo, pássaros e mamíferos, aderiam 

incondicionalmente ao primeiro ser, em movimento32, que identificavam no primeiro 

momento de abertura dos olhos.  

Especial atenção é dada aos laços que se estabelecem entre as mães e os seus filhos, como 

arquétipo das relações de proximidade entre indivíduos: a primeira ligação interpessoal 

que o indivíduo estabelece é com o ser que o cria desde os primeiros momentos de vida. A 

partir de estudos e observações (algumas delas experimentais e prévias à prática 

científica) movidas pela curiosidade de perceber, por exemplo, a origem da linguagem ou a 

necessidade de expressão afectiva das crianças (Lewis et al., 2000), são lançadas pistas que 

ajudam a estruturar modelos e teorias. Na década de 1940, René Spitz, um psicanalista, 

provou que a ausência de interacção humana como dar colo, falar e brincar são fatais para 

                                                
32  Desde que em movimento, esta referência podia ser um ser vivo ou não vivo, desde que se encontrasse em 
movimento (Lewis et, al, 2000). 
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as crianças (op.cit., pp. 69-70).  Em 1950, John Bowlby, também psicanalista, desenvolveu a 

investigação sobre o contacto humano nas crianças, particularmente sobre os laços entre 

mães e seus bebés. O seu trabalho fundou a Teoria da Vinculação, considerada essencial 

para a compreensão da importância atribuída à constituição de laços interpessoais: tanto 

em termos de necessidade de sobrevivência, como de aspectos sociais. Na década seguinte, 

também a investigação de Harry Harlow, contribuiu para esta teoria, mostrando em crias 

de primatas, como a necessidade de afecto e conforto, que a relação com outro indivíduo 

produz, é preferida à necessidade da alimentação (op.cit. p.72).  

Mas a importância das ligações vinculativas e contacto afectivo entre indivíduos não é 

verificada apenas no estádio inicial sua existência. O homem é um ser social e, como tal, o 

seu próprio organismo está desenhado para uma existência comunitária, numa estrutura 

que lhe permita o contacto com outros, como ele. O organismo humano possui sistemas 

somáticos que funcionam de modo auto-regulável e que se auto-monitoriza, “mantendo 

esses sistemas numa continuidade harmoniosa solitária”, mas também é constituídos por 

outros que são abertos a influências externas, como o caso dos que são afectados pelo 

contacto táctil. (op. cit. p.84; Hofer, 1987). Em finais da década de 1980 foi observado, 

enquanto contributo para afirmar a importância das ligações interpessoais, que a ligação 

táctil às figuras, com as quais são estabelecidos vínculos, promove a regulação fisiológica, 

ajudando a manter os níveis estáveis de hormonas como a dopamina e corticosterona, a 

manter os ritmos de sono e as funções cardiovasculares, entre outros aspectos biológicos.  

A presença do “outro”, aquele com quem estabelecemos a relação de vínculo, “ajuda a 

manter estável e devidamente equilibrados o par de organismos”, havendo “troca de 

informação complementar, através dos canais abertos, que a sua ligação límbica promove” 

(op. cit. p.85). Segundo Lewis et al. (2000, p.86), é este mecanismo de inter-relação 

fisiológica que leva à organização da vida humana em estruturas sociais de proximidade e 

conexão com o outro, aspecto central do funcionamento humano, ao longo de toda a 

história da humanidade. 

A construção das relações de vínculo, nas primeiras fase de vida com os pais, e mais tarde 

com os pares (este aspecto é significativo na aquisição de autonomia pelo indivíduo, e 

efectua-se, essencialmente, na adolescência) (ver 2.4.1. Caracterização do adolescente”) 

estrutura-se também a partir de aspectos emocionais e cognitivos (Lemerise & Arsenio, 

2000, p. 112). 

 

2.3.4.2. A importância das emoções 

A importância das emoções na participação activa da vida do indivíduo, quer enquanto ser 

biológico como ser social, tem ganho reconhecimento por investigadores e cientistas, tanto 
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das ciências naturais como humanas. Os desenvolvimentos nos âmbitos das neurociências, 

como da psicofisiologia, mas também da comunicação, sociologia e psicologia, tem 

contribuído para esse reconhecimento.  

Na sociedade ocidental, por tradição, e podemos verificá-lo ao longo da História, as 

emoções foram uma dimensão humana minimizada, associada a comportamentos 

selvagens, não civilizados, caóticos e, como tal, um reduto a excluir da dimensão pública, 

nomeadamente, da comunicação interpessoal  (ver 2.3.3.“Relação entre o público                         

e privado”). 

Hoje, está identificada a função que as emoções cumprem, enquanto contribuintes para a 

regulação do equilíbrio biológico do organismo (Damásio, 1994; Lemerise & Arsénio, 2000). 

Mas também a sua presença fundamental no desenvolvimento dos processos de interacção 

social (Lemerise & Arsenio, 2000, p.112).  

A carga emocional que é veiculada numa determinada informação pode ser tão distinta 

como alegria, ironia, tristeza, entre outras, constituindo-se como factor de profunda 

diferenciação (Keller, 2004, p. 69). Como tal, consideramos, a par de Keller (2004), a 

importância de reflectir sobre o modo como o factor emocional (as pistas emocionais) são 

reveladas ou incluídas na informação. Devido à grande importância das emoções na 

Comunicação, mais adiante analisaremos os vários aspectos, componentes e teorias a elas 

relacionadas (ver 2.5 “Emoções e Comunicação”). 

Existem também aspectos situacionais que têm de ser tidos em conta nos processos 

cognitivos e emocionais, associados aos processos comunicativos. O valor do contexto em 

redor do indivíduo, a saber, o contexto físico, social, profissional, no qual a informação é 

enquadrada, também orienta a sua leitura, logo a construção da informação pelo indivíduo 

(inclusive a sua contextualização emocional e, consequentemente, a sua codificação e 

interpretação emocionais). Este é um dado também estruturante na definição do papel que 

o indivíduo escolhe desempenhar (Meyrowitz, 1984, p.2). Recuando até à década de 1950, a 

investigação do sociólogo Erving Goffman, aponta para a variabilidade de papéis 

interpretados pelo sujeito (que envolvem comportamentos distintos), consoante o contexto 

social, no qual este se encontra num dado momento, do qual decorre a importância da 

flexibilidade emocional (de adaptação ao contexto) (ver 2.4.1.4. “Flexibilidade Emocional”). 

É factor que está intimamente relacionado com a identificação da esfera do contexto 

privado e do público (ver 2.3.3. Relação entre o público e o privado”). 

A inclusão destes elementos (emocional, situacional) como factores activos, determinantes 

na leitura da informação, expressa uma visão não mecânica e que podemos identificar 

como orgânica, alinhada à visão da comunicação expressiva da comunicação interpessoal. 



 

 

54 

E do mesmo modo, a consciência de que o mal-entendido e o desajuste podem acontecer, 

devido à presença dos filtros de interpretação, nomeadamente, o emocional. 

 

2.3.4.3. Tipos de comunicação interpessoal 

Na actualidade, com a presença da tecnologia em praticamente todos os domínios da acção 

humana no contexto da sociedade urbana ocidental, podemos distinguir dois tipos de 

comunicação interpessoal preponderantes (Jensen, 2010; Wright & Webb, 2011; Child & 

Petronio, 2011, Sanders & Amason, 2011; Tong & Walther, 2011):  

– A Comunicação Face a Face  (“Face-to-Face” - FTF), não mediada, por 

excelência a forma de comunicação na qual os indivíduos se confrontam 

pessoalmente, presentes com o seu corpo frente a frente; 

– E a Comunicação Mediada por Tecnologia  (“Technological Mediated 

Communication” - TMC), termo mais genérico, que engloba (por vezes, é 

empregue como análogo) a Comunicação Mediada por Computador (“Computer 

Mediated Communication” - CMC); refere-se a comunicação através de 

formatos como  mensagens de texto através do Serviço de Mensagens curtas 

(Short Message Service – SMS); este último tem surgido de forma mais 

frequente nos contextos de reflexão sobre o impacto dos media digitais na 

comunicação e, como no interesse da nossa investigação as questões da 

mediação por computador serão identificadas como centrais, este será o 

contexto em que nos concentraremos (Wright & Webb, 2011; Child & Petronio, 

2011, Sanders & Amason, 2011; Tong & Walther, 2011).  

Em termos de tendências em relação ao tipo de comunicação mais abundante, Jensen 

(2010, p.5), e aqui encontramos alguma consonância com a visão de Turkle (2006, 2011), 

considera que o “somatório de novos media pode mesmo estar a substituir-se ao contacto 

face a face”. O estudo sobre a comunicação mediada por computador começa a difundir-se e 

a aprofundar-se, na medida em que este tipo de comunicação se torna preponderante. 

Segundo uma das mais actuais e referenciadas perspectivas, a de Joseph B. Walther (2011, 

p.443): a CMC “tornou-se integral para a iniciação, desenvolvimento e manutenção das 

relações interpessoais”, “presente em quase todos os contextos relacionais”, desde a 

interacção social com desconhecidos, a situações de troca de informação com indivíduos 

com os quais se possuem laços afectivos fortes.  

Os meios que permitem a mediação tecnológica, dentro da grande variedade que a CMC 

disponibiliza, a saber, plataformas de Redes Sociais (Facebook© ou Twitter©, por 

exemplo), aplicações para construção de blogues pessoais, e serviços on-line que promovem 
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encontros de natureza romântica (o serviço/website Match.com© por exemplo), entre 

outros, facultam ao utilizador, o acesso a um conjunto de estratégias técnicas que ajudam 

a modelar o género de comunicação que se estabelece, nomeadamente, a gestão de 

proximidade/distância através da manutenção do fluxo de informação privada que se quer 

disponibilizar. Ou seja, as várias formas de aplicações que existem na CMC, dão suporte ao 

utilizador, na sua construção de identidade pessoal e social, no ambiente digital. 

Nos estudo e crítica da CMC, evidenciam-se essencialmente duas perspectivas: uma, que  

aponta como negativa a presença dominante da CMC, e que considera que ela se está a 

tornar responsável por uma desumanização, com impacto bastante negativo no modo como 

os seres humanos comunicam, mas também no modo como se desenvolvem, e se auto-           

-referenciam (Turkle, 2006, 2011; Virilio, 2000a, 2000b); e outra que, reconhecendo esta 

progressiva soberania da CMC na sociedade actual, valoriza os seus aspectos particulares e 

aponta para uma maior flexibilidade, alcance e variedade na construção das práticas de 

comunicação interpessoais definidas pelos indivíduos (Walther, 2001, 2002, 2005, 2007, 

2009, 2011; Tong & Walther, 2011a, 2011b; Watkins, 2009; Palfrey & Gasser, 2008). Esta 

última assume que o impacto, mais positivo ou mais negativo, no processo de comunicação 

social, poderá variar consoante as características pessoais do indivíduo (Kindlon & 

Thompson,  1999; Crick & Dodge, 1994; Lemerise & Arsenio, 2000) e, por conseguinte, pelo 

modo como este utiliza a CMC. 

 A comunicação mediada por tecnologia, independentemente dos dispositivos ou 

aplicações tecnológicas, mantém (ou deve manter) o indivíduo como “ponto referencial”, 

pois é à medida do homem que a comunicação interpessoal se deve pensar e desenhar 

(Jensen, 2010, p.5). Esta visão de carácter humanista é por nós considerada como basilar na 

presente investigação. De igual modo, consideramos que a vertente humanista é vital na 

reflexão e praxis em Design: entendemos o Design, neste caso concreto de Comunicação, 

desenvolvido com vista à melhoria das condições de vida e de funcionamento das práticas 

diárias do ser humano. 

Mas Jensen vai além e afirma que “a comunicação configura a sociedade” (2010, p.5).             

A partir desta noção, poderemos estabelecer a validade de analisar o fenómeno hoje, 

incidindo na CMC, ao nível das dinâmicas comunicativas interpessoais: tentar perceber o 

modo como os indivíduos comunicam, com quem, com que intenção, através de que meios e 

fazendo que escolhas. Isso com vista a prever de que modo poderemos agir (ou não) através 

da reflexão e prática de Design. 
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2.3.5. Comunicação Interpessoal mediada por computador 

2.3.5.1. Caracterização da actualidade 

A crescente situação de mediação é uma realidade da qual não se prevê mudanças 

significativas em termos de práticas de comunicação. Nos EUA e, segundo um estudo de 

2005 da Pew Internet and América Life Project (Sanders & Amason, 2011, p. 79): a utilização 

da Internet aumenta, por dia, a uma taxa de 32% (de 53 milhões de utilizadores adultos 

para 70); a comunicação através de mensagens instantâneas (Serviços de Mensagens 

instantâneas, como o MSN- Messenger©) é extremamente usada pelos adolescentes; a 

troca de mensagens de email como a mais comum nos utilizadores da Internet; e 

finalmente, um aspecto que consideramos de saliência, o uso da Internet como o canal 

mais comum para manutenção diária de relações interpessoais (Sanders & Amason, 2011,  

p.79). Wright & Webb, também indicam que a “grande maioria de utilizadores das novas 

tecnologias as utilizam para conhecer, desenvolver, manter e terminar relações 

interpessoais” (2011, p.x). 

A realidade nacional vai de encontro a esta caracterização, levando-nos à constituição de 

uma visão sobre uma tendência global da comunicação interpessoal: a forte incidência da 

CMC, na comunicação hoje, a partir de alguns estudos recentes.  A partir do estudo “A 

utilização da Internet em Portugal 2010”, realizado em 2010 por Maria João Taborda 

(OberCom), a um universo constituído por indivíduos com mais de 15 anos de idade, 

residentes em Portugal Continental, numa amostra constituída por 1580 entrevistas, 

podemos então observar essa realidade (Taborda, 2010) (ver anexo A). Segundo Taborda 

(2010) (ver Gráfico 1), verificamos um aumento gradual de utilizadores da internet, que em 

2010 representavam 44,6 % da população inquirida, face aos 29% em 2003. Em termos da 

utilização da internet para a comunicação, é-nos apresentada uma grande tendência para 

(ver Gráfico 2): a troca de emails (56,5%); o uso de serviços/plataformas de mensagens 

instantâneas (46,9%); o uso de plataformas de redes sociais (31,1%) ; e troca de emails com 

anexos (28,6%).  
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Gráfico 1: Evolução: Utilizadores da internet em Portugal 2003-2010 (%) (Taborda, 2010) 

 
 

 
 
Gráfico 2: Utilizações de internet: Comunicação (%) (Taborda, 2010). 

 

 

Em termos de identificação por idades, é notória a tendência de que as faixas etárias mais 

baixas, presentes no estudo, apresentam uma caracterização com certas particularidades, 

denotando uma linha dianteira no uso intenso da Internet para as actividades de 

comunicação (ver Gráfico 3) (Taborda, 2010): nalgumas situações, a par de outras faixas 

etárias, como o caso da troca de emails (90,4 % dos 15-24 anos, para 92,3 % dos 25-34 anos, e 

91,4% dos 55-64 anos; contra os valores menos altos de 66,7% para a faixa etária com mais 

de 65 anos); algo acima das restantes, como no caso do uso de IM (instant messaging) 

(81,5% dos 15-24 anos, para 76,8% dos 25-34; contra 55,6% da faixa etária com mais de 65 

anos) e de participação em chats e grupos de discussão (46,1% dos 15-24 anos, para 36,9% 

dos 25-34; contra 27,2% dos 35-44 anos); mas com mais destaque face às restantes, no caso 

na utilização das redes sociais (74,7% dos 15-24 anos, para 57,1% dos 25-34; contra 22,2% da 

faixa etária com mais de 65 anos), e no trabalhar no seu próprio blogue (32,0% dos 15-24 

anos, para 17,3% dos 25-34; contra os valores mais baixos de 8,6% dos 55-64 anos). 
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O uso de programas de IM é, entre o grupo total dos inquiridos, e de modo bastante 

evidente, usado preferencialmente para a comunicação com amigos (ver Gráfico 4): 83,9%, 

face a 11,5% de comunicações para familiares e 4,6% para colegas de trabalho/escola. No 

mesmo sentido apontam os dados dos gráficos seguintes, que demonstram uma tendência 

no uso das redes sociais para comunicação com as relações interpessoais de amizade. 

Tanto ao nível de manutenção de laços interpessoais já existentes, na identificação das 

funcionalidades das redes sociais (ver Gráfico 5) a “procura/sugestão de amigos” 

representa 47,3% das funcionalidades totais identificadas, na referência aos motivos para 

ter aderido às redes sociais (ver Gráfico 6), a referência a “fortalecer laços sociais 

existentes off-line”, ronda o valor mais alto de 84,4% dos 15-24 anos face ao menos alto de 

70,8% dos 45-54 anos; como também na procura de conexões novas, na sociabilização 

 
Gráfico 3: Actividades de comunicação, por idade (%) (Taborda, 2010). 

 
 

 
Gráfico 4:Quando utiliza programas de IM (Instant Messaging), comunica mais com...(%) (Taborda, 2010). 
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procurando novos contactos, onde “conhecer pessoas novas” se situa entre os valores mais 

elevados de 83,3%  para os 45-54 anos e os mais baixos de 58,8% para os indivíduos com 

mais de 55 anos (ver Gráfico 6).  

 

 
Gráfico 5: Utilização de redes sociais: motivos para ter aderido, por idade (%) (Taborda, 2010).  

 

 

 
Gráfico 6: Utilização de redes sociais: nº de pessoas na área de amigos, por idades (%) (Taborda, 2010). 
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Outras referências em termos de motivos para ter aderido às redes sociais estão na órbita 

dos aspectos de sociabilização (ver Gráfico 6): de integração numa comunidade 

previamente existente (“porque a maioria das pessoas que conheço estão nesse tipo de 

sites” – valores mais elevados de 91,7% dos 45-56 contra os valores mais baixos de 64,7% 

para as idades superiores a 55 anos) indicando o desejo de não exclusão social (47,4% dos 

15-24 anos contra 23,5% para grupo com mais de 55 anos – aqui o índice de desejabilidade 

social é mais elevado nas faixas etárias mais baixas), e igualmente da prática de 

comportamentos sociabilizantes (“porque me convidaram”: 82,4% para grupo com mais de 

55 anos contra 78,2% para idades 15-24 anos; “para poder manter contacto com as pessoas 

que estão longe”: 91,7% para idades 45-54 anos contra valores mais baixos de 76,5% para 

grupo com mais de 55 anos), assim como da expressão da identidade pessoal através da 

“partilha de pensamentos/comentários/vídeos/fotos” (valores mais elevados de 85,7% para 

idades 15-24 anos contra valores mais baixos de 76,5% para grupo com mais de 55 anos). As 

faixas etárias mais baixas apresentam uma maior percentagem de número de amigos, 

associados ao seu perfil das redes sociais (ver Gráfico 7): os perfis com mais de 100 amigos 

estão localizados nas faixas etárias 15-24 anos (50,4%) e 25-34 anos (50,0%).   

Na questão do conhecimento vs. desconhecimento dos indivíduos que pertencem à rede de 

contactos das redes sociais, consideramos digno de relevância o facto da maioria dos 

indivíduos que integram as redes serem conhecidos pelo dono do perfil (identificados como 

amigos, familiares, etc), implicando uma importação de um conhecimento off-line para a 

realidade on-line (ver Gráfico 8). E esta é uma realidade que não varia muito consoante a 

faixa etária: 75,2% “conhece pessoalmente” vs. 24,8% que “não conhece pessoalmente”, na 

faixa etária 15-24 anos; 81,3% vs 18,8% para os 25-34 anos; 75,6% vs. 24,2% para os 35-44 

anos; 87,5% vs. 12,5% na faixa etária 45-54 anos; e 82,4% 27,6% para mais de 55 anos. 
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Gráfico 7: Utilização de redes sociais: nº de pessoas na área de amigos, por idades (%) (Taborda, 2010). 

 

 

 
Gráfico 8: Utilização de redes sociais: Conhecimentos pessoais, por idade (%) (Taborda, 2010). 
 

 

 

Mais do que a questão de identificar qual das duas modalidades é preferível em termos de 

qualidade comunicativa e resultados sociais e psicológicos, entre a comunicação mediada 

por computador e a comunicação presencial (FtF), entendemos ser mais importante 

colocarmos a tónica no reconhecimento de que a mediação da comunicação por 

computador é intensa, sendo hoje, provavelmente, a primeira forma de comunicação 

interpessoal (Israel, 2006; Jensen, 2010, p.5) e na compreensão dos seus meandros. 

Pretendemos compreender esta nova realidade, assim como os seus actores de modo a que, 

como investigadores de Design de Comunicação (mas também enquanto cidadãos),  
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possamos intervir de forma mais adequada com resultados da reflexão e propostas 

práticas, veiculando o desenho de estruturas e ferramentas ajustado às necessidades 

comunicativas actuais dos indivíduos.  

 

2.3.5.2. Teorias da Comunicação Mediada por Computador 

O estudo da Comunicação Mediada por Computador (CMC) torna-se crescente, com o 

interesse difundido por áreas de investigação que se distribuem pelas ciências 

tecnológicas, como as engenharias, mas também pelas  ciências sociais e humanas, como a 

Psicologia, a Sociologia, e a Comunicação. Este interesse, hoje transversal, identificado em 

diferentes áreas do conhecimento, faz surgir um conjunto de produção crítica e visões 

sobre a CMC. De entre elas emergem Teorias e modelos que estruturam práticas e rotinas, 

classificando formatos de comunicação (de entre os vários que a CMC vai disponibilizando; 

e cujas teorias e modelo vão sendo revistos e actualizados). Alguns são particulares da 

CMC, outros nasceram da reflexão sobre a CMC, mas têm sido aplicados também à 

Comunicação FtF. De seguida, iremos observar alguns dos mais destacados, discutindo 

posteriormente aqueles que, no âmbito da presente investigação, consideramos               

mais relevantes. 

Sendo a nossa área a do Design de Comunicação, o nosso interesse sobre a CMC incide 

sobre aspectos como: a(s) forma(s) como os utilizadores se relacionam com/ usam a 

tecnologia para atingir as suas metas relacionais, na interacção social (em particular na 

interpessoal); de que modo a CMC marca presença na comunicação interpessoal dos 

indivíduos, introduzindo (ou não) práticas e características particulares; as estratégias e 

os modelos aplicados ao desenvolvimento de tecnologia comunicacional, tendo em vista o 

suporte e o melhoramento (ou não),  de funções relacionais. Atentando sobre estes 

aspectos, prevemos a aquisição de uma visão crítica que enforme o desenho de estratégias 

de comunicação a problemas decorrentes do contexto da CMC entre indivíduos.  

Segundo Walther (2011), numa das mais recentes revisões sobre as Teorias aplicadas à 

CMC, há essencialmente três conjuntos: as Teorias de filtragem e remoção de informação 

(Cues-filtered-out Theories), que se baseiam no pressuposto de que a CMC remove, através 

de processos de filtragem, um conjunto de pistas de informação social no decorrer do 

processo de comunicação, nomeadamente, pistas informativas presentes na expressão 

individual do sujeito; as Teorias Cognitivas e Empíricas da CMC (Experiential and 

Perceptual Theories de CMC); e as Teorias de Adaptação Interpessoal e Exploração dos 

Meios de Comunicação (Theories of Interpersonal Adaptation and Exploitation of Media).  

As primeiras surgiram, inicialmente, como forma de expor os efeitos negativos do uso da 

CMC, por comparação à FtF (estas teorias habitualmente dão suporte às visões mais 
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negativas da CMC); enquanto as segundas e terceiras procuram salientar aspectos 

característicos da CMC e, de um modo positivo, suscitam mais-valias na sua utilização.  

Nas Teorias de filtragem e remoção de informação, podemos identificar quatro teorias que 

revelam alguns aspectos de distinção, enquanto modelo de comunicação da CMC face à FtF 

(Walther, 2011, pp. 445-454):  

– A Teoria da Presença Social (Social Presence Theory) – desenvolvida nos anos 

1970, a partir do trabalho de Williams & Christie, sustenta que os diferentes 

meios de comunicação de CMC apresentam, além da informação verbal, níveis 

distintos de veiculação de informação não-verbal e, que quanto menor for a sua 

capacidade de presença destes últimos, menos “calorosa e envolvente” será a 

experiência comunicativa entre indivíduos (Walther, 2011, p.445); esta teoria 

foi actualizada e aplicada, continuadamente, nas décadas seguintes e até aos 

nossos dias; hoje mantém-se actual a noção de que um número superior de 

pistas informativas está directamente relacionado com o conceito de presença 

social, nomeadamente, através da diversidade de medium (como fotografias, 

gráficos, avatars, vídeos, sons); 

– Ausência de Informação sobre o Contexto Social (Lack of Social Context Cues) – 

formulada em 1986, com a investigação de Siegel, Dubrovsky, Kiesler & 

Mcguire e Sproull & Kiesler; esta teoria, tal como a anterior, considera que a 

CMC não permite o acesso a informação sobre o contexto social, reduzindo o 

valor cognitivo da comunicação e promovendo a desindividualização; como 

resultado, considerado por este modelo como negativo, a ausência destas 

pistas não-verbais terá um impacto negativo em termos de empatia, afecto e de 

ligação com o interlocutor; 

– A Teoria da Riqueza dos Meios de Comunicação (Media Richness Theory) ou 

Teoria da Riqueza de Informação, como também é  conhecida, foi desenvolvida 

por Daft & Lengel em 1984 e 1986; embora originalmente proposta para o 

contexto organizacional Walther (2011, p. 6), refere que tem sido também 

aplicada à comunicação interpessoal; baseia-se no pressuposto de que, quanto 

mais rica for a informação, menor é a possibilidade de equívocos na 

comunicação e, por conseguinte, mais eficaz; assenta em quatro dimensões: (i) 

o número de entradas ou de canais que o meio permite; (ii) a rapidez de retorno 

de resposta que o meio disponibiliza; (iii) o potencial que nele existe para 

veicular uma linguagem natural e informal (mais próxima do indivíduo, por 

oposição a formalismos que rigidificam a informação, como por exemplo os 

presentes em estruturas empresariais – cartas formais, memorandos ); (iv) a 
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personalização da mensagem, tendo em vista a especificidade de se focar no 

interlocutor. Segundo este modelo, o meio mais rico na comunicação 

interpessoal é o Face a Face, e os menos ricos são, por exemplo, material 

informativo impresso, sem interlocutor identificado como  cartazes de rua ou 

flyers publicitários (ver Figura 24); 

– O Modelo de Identidade Social dos Efeitos da Desindividualização (The Social 

Identity Model of Deindividuation Effects) – embora esta teoria não tivesse sido 

desenvolvida para o contexto interpessoal, tem sido aplicada, sendo mesmo 

identificada como uma das teorias dominantes em CMC; desenvolvida por 

Spears & Lea, em 1992-1994; assenta no pressuposto de que o anonimato visual 

(sem pistas de comunicação não-verbal), leva à despersonalização e à 

desindividualização, ou seja, na comunicação sem visualização do outro não se 

estabelecem os princípios que levam à identificação social e relacionamento 

com base nas diferenças inter-individuais, conduzindo à integração numa 

dinâmica de grupo (um dos factores positivos da CMC, que a teoria sustenta:     

a desindividualização ajuda a promover a integração em grupo); 

–   A Teoria dos Sinais ou Sinalização (Signaling Theory); proposta por Donath 

em 1999, relaciona-se com a questão das garantias e confiança na identidade 

pessoal que os indivíduos apresentam na CMC; segundo esta teoria, os sinais 

que são apresentados através da CMC não são dignos de confiança, dado que a 

CMC facilita a prática do anonimato ou da construção de sinais identitários 

falsos; mais uma vez, este aspecto está ligado com a ausência de pista directas, 

expressas pelo indivíduo de comunicação não-verbal.  

 
 
Figura 24: Identificação da escala de riqueza dos meios de comunicação, a partir da Teoria da Riqueza de 
informação; esquema baseado na representação de Daft & Lengel de 1986.
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As Teorias Cognitivas e Empíricas da CMC focam-se em aspectos que derivam da percepção 

dos utilizadores em CMC.  Na sua maioria, estas teorias partem da Teoria da Riqueza dos 

Meios de Comunicação, centrando-se em valências particulares. De entre elas identificam- 

-se (Walther, 2011, pp. 454-458): 

–  A Teoria da Afinidade Electrónica (Electronic Propinquity Theory) – 

desenvolvida por Korzenny em 1978; sustenta que é desenvolvida afinidade 

psicológica entre interlocutores através dos meios electrónicos, dada a (i) 

largura de banda (quanto mais capaz de abarcar diferentes tipos de 

informação, mais entradas, mais rica e, logo, mais afinidade se estabelece), e a 

(ii) bi-direcionalidade (a capacidade de direcção mútua de informação aumenta 

a afinidade); 

– A Teoria da Expansão de Canais (Channel Expansion Theory) – desenvolvida 

por Carlson & Zmud em 1994 e revista em 1999, parte também da noção de 

riqueza dos meios de comunicação; segundo esta teoria, a riqueza de 

informação é percepcionada quanto mais intenso for o uso e a concentração 

num único medium informativo, pelo utilizador; assim, para este, a visão 

daquele medium particular ganha em potencialidades comunicativas; 

–   A Teoria da Influência Social (Social Influence Theory); tal como as anteriores, 

esta teoria relaciona-se com a noção, do indivíduo, de riqueza dos meios de 

comunicação; formulada por Fulk, Steinfield, Schmitz, & Power em 1987 e 

revista por Fulk, Schmitz, & Steinfield em 1990, orienta-se para a visão de 

alteração de percepção das capacidade de expressividade do medium quando 

este é usado pelo indivíduo (próxima da Teoria da Expansão de Canais); esta 

teoria afirma que a noção do potencial de riqueza e utilidade dos media é 

construída socialmente com a influência da interacção de um indivíduo com os 

seus contactos, na sua estrutura social.  

O terceiro grupo  Teorias de Adaptação Interpessoal e Exploração dos Meios de 

Comunicação (Walther, 2011, pp. 458-470):  

– A Teoria do Processamento de Informação Social (Social Information 

Processing  - SIP) –  enunciada por Walther em 1992, esta é uma das teorias da 

comunicação interpessoal mais difundidas; reconhece a ausência de 

comunicação não-verbal e que esse é uma aspecto fundamental da 

comunicação interpessoal, no entanto afirma que a construção das impressões 

interpessoais do interlocutor pode ser desenvolvida em CMC,  mas demorará 

mais tempo e mais investimento face à FtF;  
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– CMC Hiperpessoal (Hyperpersonal CMC) – também enunciado por Walther, mas 

em 1996, sustenta que a CMC pode facilitar a veiculação de informação 

pessoal33; este modelo assenta em quatro componentes: (i) nos efeitos 

derivados do receptor da mensagem, (ii) nos efeitos no emissor da mensagem, 

(iii) nos atributos do canal, e (iv) nos efeitos de retorno (feedback); Este modelo 

baseia-se no facto de se promover proximidade, a partir do fenómeno de 

desindividuação pela ausência de pistas físicas dos interlocutores (aspecto 

principal da 1ª componente), assim como facilita ao emissor uma apresentação 

de si com maior capacidade de selecção do que revela e do que omite (aspecto 

da 2ª componente); mas também conta com os atributos dos canais, como a 

assincronia, que permite uma maior preparação da mensagem e das respostas 

por parte dos intervenientes (3ª componente); sugere também que estes 

aspectos enunciados (idealização do interlocutor, por falta de pistas físicas; 

auto-representação selectiva; efeitos dos canal) podem ter impacto positivo e 

amplificador nos conteúdos, dando origem a uma sistema de retorno que 

dinamiza expectativas de parte a parte, assim como o processo de confirmação 

comportamental (Snyder et al., 1977, referenciado por Walther, 2011, p.463)     

(4ª componente); 

– Enquadramento Utilitário (Efficiency Framework) (Nowak, Watt & Walther, 

2005 e 2009); Este modelo valoriza a eficiência da CMC, mas retrata a 

insatisfação em termos sociais (Walther, 2011, p. 468); segundo este modelo, a 

CMC implicará mais tempo e investimento por parte do intervenientes do 

processo comunicativo, para atingir os mesmos resultados que a    

comunicação FtF;  

– Enquadramento de Garantia  (Warranty) (Walther & Parks, 2002) – baseado na 

importância de legitimar/validar informação pessoal apresentada on-line; a 

noção de “garantia” baseia-se na ideia de que a informação fornecida por um 

indivíduo tem maior probabilidade de ser legítima, quando este indivíduo 

partilha outros contactos sociais com o seu interlocutor (havendo a 

possibilidade de validar informação junto de fontes comuns, ou seja           

outros indivíduos); 

– ICT Succession (Stephen, 2007) – relacionada com a combinação de diferentes 

formatos de comunicação, desde o FtF a diferentes formas de CMC, propondo 

                                                
33  O estudo comparativo entre interacção face a face e através de CMC (especificamente através de Redes 
sociais, como o Facebook©), por Christofides et al. realizado em 2009, e referenciado por Child & Petronio 
(2011), indica que os sujeitos apresentam mais facilidade de revelar informação pessoal através da CMC.   



 

 

67 

que a sua combinação aumentará a eficácia comunicativa; este é um modelo 

mais orientado para contextos organizacionais, mas também indicado como 

potencial para funções de natureza pessoal e social. 

Um outro modelo da comunicação que se aplica à CMC, mas não lhe é exclusivo, é o Modelo 

da Interactividade, desenvolvido por Burgoon et al., em 2000 (Walther et al., 2005), e  que 

contempla os seguintes factores, muitos deles já identificados nas teorias previamente 

apresentadas: interactividade (até que ponto o sentido das mensagens de um participante 

implicam as mensagens do outro); participação (activa ou passiva); mediação (neste caso 

em oposição a FtF); sincronia (tempo real vs. assíncrona); proximidade (localização 

espacial); riqueza (variedade e profundidade informativa das pistas que o sistema veicula) 

identificação (anonimato, pseudo-anonimato ou identificação); paralelismo (se o sistema 

permite mensagens em paralelo ou em modo sequencial); e antropomorfismo (o grau de 

aparência humana que a interface possui). 

 

2.3.5.3. Discussão de Teorias da CMC 

De entre as várias teorias enunciadas acima, iremos seleccionar alguns aspectos que 

consideramos importantes reunir, face ao tema em estudo. Nesse sentido, consideramos 

que as teorias da CMC que alertam para a remoção de pistas não-verbais através da 

mediação tecnológica, identificam factores que contribuem para a presente investigação, 

como: a riqueza dos meios de comunicação e a tendência à desindividualização face à 

ausência de aspectos de diferenciação pessoais (nomeadamente, visuais). Por outro lado 

orientamos o nosso trabalho com uma perspectiva positiva face à CMC: de adaptabilidade 

na comunicação e de uso dos meios tecnológicos, enquanto estruturas passíveis de serem 

ajustadas às necessidades do utilizador. Como tal, daremos também atenção aos modelos 

de Adaptação Interpessoal e Exploração dos Meios de Comunicação.  

Na Teoria da Riqueza dos Meios de Comunicação (Media Richness Theory), a noção de 

“meio rico” (rich media), aqui ligado com o Multimédia, tem provado alguns pontos 

importantes. E se, por um lado a questão do anonimato tem sido considerada relevante, 

nomeadamente, através de outros modelos como o Modelo de Identidade Social dos Efeitos 

da Desindividualização e da CMC Hiperpessoal (que consideram que o recurso a um único 

medium, especialmente texto, limita as pistas sobre informação identitária ligada ao 

corpo, como imagem fixa ou imagem vídeo e voz, e aumenta as possibilidade de 

proximidade entre um grupo), que sustentam que o anonimato leva a uma maior 

proximidade, dado que reduz as pistas que identificam a individualidade (Walther et al., 

2005; Walther, 2011); por outro lado a Teoria da Riqueza dos Meios de Comunicação, 

identifica que o uso de “meios ricos” permite a identificação dos indivíduos, através das 
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suas características identitárias veiculadas através da linguagem não-verbal e 

apresentadas em imagens, sons e gestos caracterizadores (Walther et al., 2005). Desta 

forma a sensação de “humano” passa de modo mais eficaz, como sustentado pela Teoria da 

Presença Social, permitindo a identificação com um tipo ou um grupo específico de 

utilizadores, ao proporcionar uma experiência mais calorosa e envolvente: tem sido usado, 

por exemplo, em campanhas institucionais de prevenção, como rodoviária ou de saúde 

pública, para estabelecer uma maior identificação e, por conseguinte, a possibilidade de 

ligação interpessoal ao público-alvo que as campanhas procuram atingir.  

A riqueza dos meios de comunicação aumenta a profundidade de informação e a sua 

variedade, potenciando uma maior compreensão, proporcionando também uma redução de 

dúvidas ou desinformação / mal-entendidos: tanto através de uma diversidade de pistas 

físicas sobre o indivíduo (uso de linguagem não-verbal), como através da partilha de pistas 

sobre o contexto social, que favorece a empatia, afecto, de ligação ao interlocutor (este 

aspecto presente Teoria da Ausência de Informação sobre o Contexto Social). 

Tal como indicado por Walther et al., (2005, p. 638), embora o anonimato e a “ausência de 

pistas multimédia” favoreçam a comunicação hiperpessoal (Teoria da CMC Hiperpessoal), 

verifica-se uma tendência para a vontade de presença visual em contexto de comunicação 

interpessoal, nomeadamente através de uso de imagem, vídeo e/ou recurso a som, 

procurando também uma comunicação com informação não-verbal.  

Tendo em vista a Teoria da Desindividualização, a presença da mediação tecnológica 

possibilita novas estratégias de comunicação, muitas delas mais impessoais, através da 

remoção da imagem visual do interlocutor, considerada por muitos interlocutores como 

intimidante. Como referidas por Tong & Walther (2011, p.6) em contextos comunicacionais 

de maior intimidade, [caso de encontros amorosos (dating)], o uso de um intermediário 

tecnológico (a interface), que é a aplicação usada para estabelecer contacto, como sítios de 

Internet específicos para o efeito, auxilia na despersonalização, reduzindo impactos 

potencialmente negativos em termos emocionais, como o caso de receber uma rejeição.  

Um dos mais famosos é o “Match.com” nos EUA, que na Europa é identificado como 

“Meetic.com” (ver Figuras 25- 26). Estas aplicações disponibilizam estratégias pré-                  

-definidas, como elementos que permitem identificar o interesse do interlocutor [como a 

representação de “piscadelas de olho” (op.cit. p.6)] para, perante a percepção de interesse, 

avançar para convite explícito de saída. Também oferece mensagens pré-definidas/ 

formatadas para resposta aos convites, designadamente, para o caso de rejeição, o que de 

algum modo parece aligeirar o impacto emocional em quem rejeita, e em quem é rejeitado: 

deslocando para o sistema, não a responsabilidade pela rejeição, mas a responsabilidade 

pela construção da mensagem. 
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Figura 25: Imagem do sítio on-line para 
encontros amorosos, "Match.com". 

 
Figura 26: Imagem do sítio on-line para encontros 
amorosos, versão europeia do "Match.com" intitulada 
"Meetic.com". 

 
Figura 27: Imagem do sítio on-line para encontros amorosos "Almas Gémeas" (Life&Style, 2012). 

 

E ainda neste contexto, parece-nos digno de referência a existência de sítios de Internet 

que apostam numa estrutura de dupla comunicação: on-line (CMC) e off-line (FtF). É o caso 

do sítio “Almas Gémeas” (recentemente lançado no espaço on-line de um dos principais 

jornais nacionais, o “Público”) o qual disponibiliza um serviço que promove o 

conhecimento interpessoal on-line, mas depois estabelece a transição para comunicação 

FtF, sugerindo eventos off-line, como idas a concertos ou exposições, enquadrados pelos 

interesses partilhados pelos indivíduos (ver Figura 27). Os seus autores, valorizam a 

comunicação presencial, para o conhecimento interpessoal, face à CMC (Life&Style, 2012). 

Este caso sustenta a flexibilização e a passagem da comunicação de um ambiente digital 

para um ambiente físico, promovida pelo próprio desenho da tecnologia, pressuposto com 

o qual concordamos no âmbito da presente investigação. 

Apesar de alguns aspectos positivos sustentados pela Desindividualização há, no entanto, 

uma tendência dominante no uso da Internet, de transmissão de imagem e voz. 

Consideramos que esta característica, independentemente das motivações à 

despersonalização e desindividualização (tão ajustadas ao funcionamento da sociedade do 

“Modernismo Líquido”), poderá estar ligada ao forte apelo do corpo na comunicação, 

enquanto lugar de expressão de informação pessoal e fonte de linguagem não-verbal, 
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apresentadas por diversas das teorias anteriores, como vital para a comunicação. 

Nomeadamente na comunicação que promove a manutenção de vínculos, dadas as suas 

características de natureza biológica, já indicadas (ver 2.3.4.1. “As ligações                         

entre indivíduos”). 

A interactividade, aspecto apontado no modelo do Processamento de Informação Social, é 

também fundamental. O contexto da comunicação face-a-face é mais interactivo, dado que 

o ritmo entre interlocutores se estabelece de uma forma intrínseca às características dos 

mesmos, dos conteúdos e do contexto em que decorre e com menos filtragem da 

comunicação (podendo existir sempre a presença de filtros, sejam eles de ordem cultural, 

de ruído do contexto, etc.), levando a uma experiência mais recompensadora. No contexto 

mediado, introduz-se o atraso na maioria das comunicações que se estabelecem entre 

interlocutores, ou a assincronia: por SMS ou por email e mesmo por sistemas de 

mensagens instantâneas como o MSN - Messenger©, há desajustes temporais. E a rapidez 

e imediatez, como mostrámos anteriormente, é uma das características mais desejadas 

pelo indivíduo que habita a “Modernidade Líquida”. Por outro lado, a assincronia permite a 

ocorrência de um factor considerado, por outras teorias, como mais-valia para a 

comunicação interpessoal: a preparação e a revisão da informação que é enviada. Esta 

noção está presente no Modelo da CMC Hiperpessoal e é identificado nesta como fazendo 

parte do seu terceiro componente, os atributos do canal. Segundo este Modelo, o emissor 

da mensagem possui um maior e selectivo controlo da sua auto-representação ao outro, 

podendo fazê-lo de modo mais atento e preparado, face às possibilidades de assincronia ou 

de não-imediatez, proporcionadas pelo canal. 

A teoria da Influência Social, parece-nos, à luz da sua formulação, fornecer um 

enquadramento explicativo válido para a grande expansão das redes sociais como 

Facebook© e Twitter©. Neste sentido também apontam alguns dados sobre o motivo pelo 

qual os utilizadores destas plataformas aderem a elas, sendo comuns as respostas: “Por 

que eram convidados” e “Porque a maioria das pessoas que conhecem estão nestas Redes 

Sociais” (ver 2.3.5.1 “Caracterização da actualidade” e Anexo A).  

 
 
2.3.6. Interface e Corpo 

No contexto da intensa mediação da comunicação interpessoal, a presença tecnológica 

torna-se, assim, uma constante. A sua presença mediadora apresenta-se enquanto 

elemento intermediário localizado entre os interlocutores: a interface. Tal como 

observámos anteriormente, a comunicação presencial, face-a-face, apresenta 

características distintas da comunicação mediada por tecnologia. Nesta última, a interface 

é um factor que introduz implicações no processo de comunicação, nomeadamente: na 
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percepção dos indivíduos e da distância, tanto física como psicológica que os separa ou 

aproxima; nas práticas e nos ritmos de comunicação; nos níveis de abertura e de 

comunicação de intimidade dos indivíduos (este aspecto está relacionado com a gestão da 

privacidade). A interface pode ser mais ou menos presente, em termos de impacto físico.    

A tendência de algumas áreas da computação, como a Computação Ubíqua, que aposta no 

desenvolvimento de interfaces que se desejam invisíveis e naturais (mais adequadas ao 

funcionamento humano e centradas no humano). Mas a interface não é apenas um 

artefacto físico. Ela apresenta também um conjunto de funções que potenciam a dinâmica 

de determinadas estratégias comunicativas e de características na comunicação.   

A percepção dos indivíduos, no processo comunicativo, começando pela sua auto-                     

-percepção, já indiciado na caracterização da identidade pessoal, é um factor que 

consideramos fundamental no desenho da comunicação: aspecto integrador, no caso do 

indivíduo se sentir bem representado ou poder-se bem representar, podendo explorar 

positivamente os meios de comunicação. Este factor relaciona-se com a percepção do corpo 

e por conseguinte com a própria noção de corpo, levantando um conjunto de questões 

adjacentes: o que é identificado como corpo; o corpo que é comunicado; o corpo que faz ou 

não parte da identidade do indivíduo ou do seu interlocutor (a presença ou ausência do 

corpo na representação da identidade pessoal). 

Como apontado anteriormente (ver 2.3.2. “Connection, relational – the world today”), a 

actualidade é caracterizada pelo individualismo: a tendência crescente do ser humano 

enquanto unidade básica de funcionamento. Daqui decorrem ou aqui convergem várias 

situações, como a circunstância da unidade familiar se apresentar noutros modelos além 

do bi-parental, sendo crescente a propensão para unidade habitacionais de um indivíduo 

ou de família monoparental (Virilio, 2000a). Algo também identificável na realidade 

nacional, verificando-se que estas situações apresentam (para o ano de 2011) taxas de 

variação positiva na ordem dos 8,9  e 15,6, respectivamente, em oposição às famílias de 

dois ou mais elementos, que revelam taxa de variação negativa de 0,5 (casal sem filhos)       

e 1,8 (casal com filhos) (ver Tabela 1). 

 
Tabela 1: Caracterização da Taxa de variação dos agregados domésticos em Portugal, entre 1992 e 2011, por tipo 
de composição (FFMS, 2012). 

  
Agregados domésticos privados: total e por tipo de composição  

 Agregado doméstico privado / Agregado familiar  - Taxa de Variação  

Tempo 
Tipo de agregado doméstico privado Tipo de agregado doméstico privado  
1 indivíduo Família monoparental Casal sem filhos Casal com filhos  

1992 - - - -  
1993 3,4 12,5 0,9 -0,9  
1999 - - - -  
2009 - - - -  
2010 1,2 1,2 2,6 -0,7  
2011 ┴ 8,9 ┴ 15,6 ┴ -0,5 ┴ -1,8  

 Fonte de Dados: INE - Inquérito ao Emprego 
Fonte: PORDATA; última actualização: 2012-03-12 15:15:40  
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Segundo alguns filósofos, será a pressão e o desgaste causado pela velocidade do 

funcionamento da sociedade, que levam o indivíduo à redução da sua unidade habitacional 

em termos de número de elementos e ao isolamento (Virilio, 2000a; Derrida apud Virilio, 

2000a ). Na visão de um dos mais referenciados arquitectos contemporâneos, Tadao Ando, 

a arquitectura deve apoiar o indivíduo na suas existência diária como, por exemplo, 

criando-lhe refúgio da concentração populacional excessiva (Colegrove & Hatley, 2006, 

p.46): nas cidades como Tokio, nas quais se verifica um excesso de proximidade física, 

dada a sobre-população, Ando afirma (enquadrado numa visão poética, intrínseca ao autor) 

a necessidade de um espaço de contemplação interna e de isolamento, para a sobrevivência 

mental do indivíduo. De igual forma, parece-nos ser equivalente o uso de tecnologia no 

contacto interpessoal diário: como forma de proporcionar a gestão de proximidade e 

isolamento do indivíduo, face a terceiros.  

Do que tem vindo a ser apresentado até aqui, tanto em termos de impacto de tecnologia no 

indivíduo, como nos tipos de comunicação interpessoais e os modelos da CMC, retemos que 

o corpo, com os seus aspectos de comunicação não-verbal, tem sido apontado como um 

elemento central dos processos de comunicação interpessoal. Não só na comunicação, mas 

ainda a um nível mais profundo, na definição de humano: a caracterização de indivíduo, 

através de uma dualidade corpo-mente, vem sendo herdada ao longo da História do 

conhecimento humano, tanto ao nível filosófico como científico.  

A investigação e teorias de António Damásio (1994, 2000) retomam a discussão desta bi-      

-polaridade, postulada por autores como Baruch Spinoza34 nos séc. XVII-XVIII. Para 

Damásio esta relação é tão estreita e difícil de delimitar, que não pode ser quebrada 

(Damásio, 1994, pp. 255-257): não podemos imaginar a mente sem o corpo nem vice-versa, 

dado que os limites e funcionamento de ambos estão intrinsecamente interligados e não 

sobreviveriam um sem o outro. 

Damásio (op. cit., p. 169), salientando “o corpo como teatro das emoções”, reafirma a sua 

centralidade como local de acção emocional, assim como de interface na interacção com o 

mundo em que o sujeito (corpo) habita. O corpo, nomeadamente, a pele enquanto sua 

fronteira (todos os sentidos da cognição contribuem, enquanto actores), serve de palco 

para exibir informação. A natureza e função dessa informação pode ser pelo menos de dois 

níveis: de manutenção do próprio corpo, através de alterações fisiológicas que o ajudam a 

manter a temperatura, os níveis de água do organismo, a saciedade alimentar, etc.; mas 

                                                
34  Segundo Steven (2011), Baruch (ou Benedictus) Spinoza é considerado uma das maiores referências da 
filosofia do início do período moderno, cujo pensamento combinava aspectos da filosofia Cartesiana, com um 
racionalismo judaico do período medieval e do estoicismo. A sua perspectiva naturalista estruturava a sua 
visão de Deus, do Homem, do mundo, no qual o conhecimento servia para sedimentar “uma filosofia moral 
baseada no controlo das paixões, que orientaria o homem à virtude e felicidade”.  
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também a sobrevivência do indivíduo enquanto ser social, proporcionando-lhe todo um 

conjunto de mecanismos de origem psicofisiológica, que lhe permitem receber e facultar 

informação fundamental, para gerir o seu contacto e as relações com os seus semelhantes. 

Nesta sequência, Damásio declara a presença das emoções como fundamental, a par das 

estratégias da razão, para a tomada de decisões que acompanham o indivíduo e a gestão 

das suas acções diárias, tanto em relação a si próprio, como a tudo o que o rodeia 

(incluindo os outros).  

Pelo que, consideramos nós, esta dupla dimensão das emoções, enquanto fenómeno 

biológico, mas também de acção social e comunicativa está intimamente ligado ao corpo 

ou, ultrapassando esta dualidade, ao organismo enquanto fusão inextricável de ambas. 

Se a interface na CMC retira pistas sobre o corpo e remove, essencialmente, a comunicação  

através de linguagem não-verbal, que o corpo proporciona, não estará a reduzir 

consideravelmente a riqueza da comunicação, empobrecendo-a?  

Essa presença/ausência do corpo na comunicação tem sido objecto de reflexão, que 

acompanha o homem, nomeadamente, através da dimensão artística (tal como proposto 

por Kerckhove, ver 2.2 “Tecnologia e indivíduo”), passível de ser aferido nos exemplos de 

representações de expressão artística, em décadas distintas e com diferentes meios de 

comunicação: na obra de arte Surrealista de René Magritte, de 1928 (ver Figura 28); na sua 

citação posterior na fotografia “The Kiss”, de Carrie Schneider, de 2008 (ver Figura 29);      

e noutra citação, na cena do filme “Los abrazos rotos” de 2009, de Pedro Almodovár (ver 

Figura 30). E através delas, podemos encontrar alguma consonância com Kerckhove, sobre 

a noção do receio do contacto humano, no qual o corpo é usado como forma de protecção 

em vez de comunicação (segundo ele).   

 

 
Figura 28: "Amantes", 
pintura de René Magritte, 
1928. 

 
Figura 29: Fotografia 
"The kiss", de Carrie 
Schneider, (Schneider, 
2008). 

 
Figura 30: Imagem do filme "Los abrazos rotos" de Pedro 
Almodóvar (Almodóvar, 2009). 
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Também o Discurso artístico tem explorado as potencialidades que a mediação pode 

proporcionar em novas forma de inter-relação: no exemplo que propomos, o realizador 

Pedro Almodovár (que parece explorar o tema da comunicação não-verbal, 

recorrentemente) propõe uma “conversa” através de circuito de vídeo interno, na sequência 

do filme “La piel que habito”, de 2011: a personagem Vera sabe que está a ser observada pela 

personagem Dr. Ledgard e usa a mediação tecnológica, sem presença física, para 

comunicar através da expressão facial e corporal, o seu poder de sedução (ver Figura 31). 

A resposta afirmativa à perda de riqueza, por filtragem da mediação tecnológica, é uma das 

bases da Teoria da Riqueza dos Meios de Comunicação (Media Richness Theory) ou Teoria 

da Riqueza de Informação, enunciada por Daft & Lengel em 1984 e 1986 (ver 2.3.5.2. 

“Teorias da CMC”). A importância do corpo e das linguagens não-verbais é também 

reconhecida pela Teoria do Processamento de Informação Social (Social Information 

Processing  - SIP), enunciada por Walther em 1992. Por outro lado, outras teorias são 

estruturadas a partir da ausência de pistas fornecidas pelo corpo, afirmando-a como 

vantagem para a proximidade interpessoal na comunicação: como o Modelo de Identidade 

Social dos Efeitos da Desindividualização (The Social Identity Model of Deindividuation 

Effects), desenvolvida por Spears & Lea em 1992-1994; e a Teoria da CMC Hiperpessoal 

(Hyperpersonal CMC), enunciada por Walther em 1996. 

Sendo os aspectos de linguagem não-verbal, como é o caso das emoções, fundamentais na 

comunicação interpessoal, de que forma são tratados pela CMC e de que modo as interfaces 

que os exploram são desenhadas e que discursos utilizam?  

Como é a emoção manuseada e transmitida através da interface? De que forma os sistemas 

tecnológicos permitem a expressão da emoção dos seus utilizadores?  

35Com a proliferação da comunicação mediada, a imagem visual do corpo desapareceu: 

aspecto intrínseco ao uso do telefone, por exemplo. Mas também a voz, com o uso do fax,  

                                                
35  O texto deste parágrafo foi adaptado do texto produzido para o artigo submetido e apresentado na 
Conferência interdisciplinar “Persons Intimacy and Love”, em Salzburg, Áustria, em 6-8 Nov, 2009, com o 
título : “Communicate emotions through technological interfaces” (Lessa, 2009). 

 
 

 

 
Figura 31: Três fotogramas do filme "La piel que habito" de Pedro Almodovár, (duas da mesma sequência) nas 
quais Dr. Robert Ledgard (Antonio Banderas) observa Vera (Elena Anaya) através do ecrã (Almodóvar, 2011). 
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do teclado do computador e da comunicação via internet (inicialmente). No entanto, 

quando as pessoas começaram a comunicar sem ser FtF, novas formas e estratégias de 

comunicação da informação não-verbal foram inventadas. Já no início de 1990, um estudo 

sugeria a necessidade de tecnologias que permitissem a comunicação, quando a presença 

física não fosse possível, salientando que essas tecnologias deveriam incorporar 

características/pistas físicas e psicológicas do contexto (aspectos situacionais), dada a sua 

importância motivacional no processo comunicativo (Hollan & Stornetta, 1992). Se, por um 

lado, há novas tecnologias que não incorporam pistas fornecidas pelo corpo, por outro lado, 

têm surgido tecnologias que o fazem, apresentando interfaces que envolvem ou procuram 

integrar pistas fornecidas pelo corpo: incorporando imagem e vídeo; conversação em 

tempo real; e / ou integrando sensores psico-fisiológicos, como forma de promover a 

proximidade entre interlocutores. Esta última tendência acontece, particularmente, nos 

sistemas de comunicação móvel, que oferecem a possibilidade de estar sempre com o 

utilizador (como no caso do sistema “E-moto” (ver 3.6.2.2 “Artefactos e sistemas para a 

comunicação emocional interpessoal”) (ver Figuras 251-255). Esta proximidade torna-os 

ferramentas potencialmente poderosas para integrar dados objectivos, recolhidos no corpo 

do utilizador, como os seus índices fisiológicos, podendo desta forma inferir o 

comportamento do utilizador e transmitir estados afectivos, segundo a perspectiva da 

Computação Afectiva (enunciada por R. Picard). A partir de uma perspectiva não-                     

-informativa (ver relação entre perspectiva informativa e perspectiva interactiva, aplicada 

ao desenho de sistemas de CMC, em 3.6.2. “Desenho de comunicação afectiva”), outros 

sistemas exploram o potencial das pistas fornecidas pelo corpo, através de sensores de 

pressão, movimento, entre outros (ver Figuras 224-228, 234-235, 244-255). Estes sistemas 

permitem explorar o ambiente emocional que contextualiza a mensagem, centrando no 

humano as escolhas e a atribuição de significados, dentro das possibilidades de Discurso 

oferecidas pelo sistema.  

Daí poderão derivar sistemas mais apelativos para o utilizador, dado o seu potencial de 

maior riqueza comunicativa e de personalização. 

Uma análise aprofundada será realizada no capítulo seguinte, onde se identificam os 

sistemas que consideramos de referência, enquanto exemplos destas duas perspectivas. 

A mente é um fonte inesgotável de recurso e criatividade e, mesmo sem o input da 

expressão da emoção através de pistas fornecidas pelo corpo, tem sido demonstrado por 

investigadores (tal como as teorias o comprovam) que a comunicação de emoções também 

acontece e, por vezes, de modo mais frequente e explícito que na FtF. As teorias baseadas 

nos efeitos da Desindividuação e a Teoria Hiperpessoal suportam esta linha de 

pensamento, baseadas na redução de aspectos individuais, assim como na redução de 
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tensão física resultante da sensação de presença física, traduzindo-se em maior 

desinibição (especialmente nos indivíduos mais tímidos) (Turkle, 1997). 

Podemos concluir que há duas tendências no pensar a CMC e, consequentemente, a 

interface e a relação com o corpo: a da valorização do corpo e do seu potencial de 

linguagens não-verbais, para uma riqueza de comunicação interpessoal; e, por oposição,     

a valorização da ausência das pistas físicas, preferindo o anonimato como forma de 

proximidade interpessoal. 

Na linha da nossa investigação, interessa-nos observar o grupo de sistemas de CMC que 

exploram as emoções através da valorização das pistas fornecidas pelo corpo. 

 

 

2.4. Os Nativos Digitais: Comunicação interpessoal num mundo dominado por tecnologia  

Para a presente investigação, consideramos importante seleccionar um nicho de público 

para o qual as questões de tecnologia (no seu significado mais genérico) se estabelecessem 

como “naturais”, ou seja, um grupo à vontade com a tecnologia, com familiaridade, que a 

usassem de um modo adjuvante e integrado nas suas práticas diárias de comunicação.     

Tal é justificado pelo modo como entendemos a tecnologia e a idealizamos: como uma 

dimensão fundamental da vida dos indivíduos, enquanto apoio, facilitando e ajudando-os 

na resolução de rotinas, objectivos e desejos. Nas tecnologias de comunicação, 

consideramos ser uma mais-valia a possibilidade de aproximação de indivíduos através da 

comunicação (por telemóvel, email, chats, redes sociais, participação em blogues), 

vencendo a distância física que pode existir entre eles. Se, por um lado, isso pode apoiar na 

manutenção de laços afectivos já existentes (Watkins, 2009; Palfrey, 2008, Firmin, 2009), 

pode também ajudar a estabelecer novos contactos sociais, nomeadamente, através da 

sociabilização nas redes sociais, como o “Facebook©”, dada a sua vasta divulgação e 

número de utilizadores.   

O grupo de utilizadores que cumpre esse perfil são os identificados como “Nativos 

Digitais”, termo que caracteriza os utilizadores nascidos na época da tecnologia digital,      

e do seu uso diário nas várias vertentes humanas (por exemplo trabalho, lazer e 

sociabilização).  A primeira geração de Nativos Digitais são os actuais adolescentes. 

Como tal, iremos observar, nas suas características de grupo etário, adolescentes, com 

necessidades e particularidades específicas e, de seguida, a sua caracterização enquanto 

indivíduos cuja identidade possui aspectos ligados ao modo como usam a tecnologia. 
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2.4.1. Caracterização do adolescente 

2.4.1.1. Aspectos psicológicos 

Segundo os estudo da área da psicologia, desenvolvidos essencialmente desde meados do 

séc. XX, a adolescência é um estado da vida do indivíduo caracterizado por um conjunto   

de mudanças profundas, que reflectem a passagem do fim da infância para o início da 

idade adulta. Acontece um conjunto de transformações fisiológicas, psicológicas, 

afectivas, sociais, intelectuais, experienciadas num contexto cultural específico (Netprof, 

s.d.). Segundo alguns autores, a adolescência é um período de adaptação, experimentação  

e transformação, importante na construção da personalidade e identidade do indivíduo e 

sua preparação para a vida adulta de autonomia (Monteiro e Ribeiro dos Santos, 2001, 

referenciado por Netprof). Este período termina “quando o indivíduo atinge a maturidade 

social e emocional e adquire a experiência, a habilidade e a vontade requeridas para 

assumir, de maneira consistente, o papel de adulto, que é definido pela cultura em que 

vive” (Horrocks apud Claes, 1990, pp.48-49). Segundo Claes, este é um período de confronto 

do indivíduo com as regras sociais e culturais da estrutura que o envolve (1990, pp.36-46).  

Todos os aspectos de transformação física ( as mudanças do corpo motivadas pela 

puberdade) produzem transformações na mente e nos afectos do indivíduo (Netprof, s.d.), 

sendo característica a insegurança emocional (Kindlon & Thompson, 1999, p.76). Enquanto 

momento de profundas transformações, o percurso de cada adolescente é diverso, no 

entanto é comum o desenvolvimento de “novas sensibilidades, novas capacidades 

cognitivas, novas dificuldades nos seus pontos de referência” (Netprof, s.d.),   o que 

desencadeia tensões internas, que podem ser evidentes em comportamentos com grandes 

variações de humor (reacções violentas vs. nostalgia e depressão) para o exterior, mas 

também de  momentos de reflexão interna. Ambos ajudam o indivíduo na sua 

reconfiguração identitária, reintegrando o passado e perspectivando o seu futuro  

(Netprof, s.d.). Os momentos de reflexão interna são fundamental ao desenvolvimento 

identitário do indivíduo nesta fase e, nessa medida, a dimensão afectiva pode ser 

caracterizada da seguinte forma: a introspecção é frequente e nalguns casos o isolamento 

também surge; a prática de actividades auto-reflexivas e de auto-expressão  é também 

comum, como a escrita de um diário ou de poemas, mas também a prática do desenho ou 

pintura ou tocar um instrumento musical – aqui, a expressão artística costuma ser 

desenvolvida como forma de expressão, seja ela escrita, visual ou musical. Este é também o 

período do desenvolvimento do pensamento hipotético-dedutivo; segundo a Teoria 

Cognitiva de Piaget, é a última fase do desenvolvimento mental do indivíduo que se situa 

entre os 12 e 15 anos de idade, caracterizada pela aquisição de capacidades cognitivas de 

abstracção, ferramentas psicológicas necessárias para se conseguir perspectivar o “eu”,  
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“reflectir antes de agir”, e poderá ajudar a relativizar os seus conflitos emocionais 

(Netprof, s.d.). Segundo Rodrigues et al. (1989, p.109), para Piaget a dimensão emocional 

está ligada à intelectual, pelo que o desenvolvimento do indivíduo se estabelece por 

estádios do “constructo intelectual-emocional”, numa perspectiva totalizante de pensar o 

ser humano como um todo. A auto-imagem está em alteração, aliás esta é parte da sua 

autoconstrução identitária, e envolve a aceitação das mudanças corporais sofridas e sua 

consequente aceitação psicológica: aspectos relacionados com autopercepção e auto-

estima, levarão ao modo como o adolescente se vê, e se apresenta aos outros; mas também 

sofrerá influência da reacção do meio a si (na sua representação e aceitação pelos outros) 

(Netprof, s.d.).  

Parte da característica de ambivalência típica da adolescência reflecte-se na necessidade 

de auto-afirmação, enquanto alguém distinto dos restantes, mas também da necessidade 

de integração (luta entre os sentimentos de autonomia vs. conexão (Kindlon & Thompson, 

1999). Aqui, os modelos que os orientam, enquanto referências, deixam de ser os pais e 

professores, e passam a ser os seus pares (Fonte, 2008, p.3).  

A reconfiguração identitária implica também a escolha de valores que os orientam, 

nomeadamente, que pautarão o seu percurso enquanto indivíduos sexuais, sociais, 

políticos, e de integração na malha social, confrontando-se com os seus modelos de 

referência (os seus pares) (Fonte, 2008, p.7), como com os restantes grupos etários.         

Pelo que os aspectos de sociabilização, de convivência entre pares, são considerados como 

fundamentais ao desenvolvimentos psicológico e mental do indivíduo (Vygotsky apud 

Fonte, 2008, p.10). 

 

2.4.1.2. Aspectos sociais 

Em termos de comunicação, é habitual o adolescente, na sua introspecção e isolamento, ter 

um confidente, um amigo a quem expressa as suas inquietações - “o(a) melhor amigo(a)”,   

ou “o(a) namorado(a)”. Entre pares, a amizade significa afectos, intimidade e alguém com 

quem se possa contar (Kindlon & Thompson, 1999, p.78), pelo que o papel do “melhor 

amigo”, para os rapazes e da “melhor amiga”, para as raparigas, reveste-se da maior 

importância durante este período de reconfiguração de identidade, nomeadamente, 

emocional. Segundo Kindlon & Thompson (1999. p.165) “diálogo e reflexão criam a 

oportunidade para o crescimento emocional”: o estabelecimento de ligação emocional a  

um amigo com quem se partilhe informação íntima,  proporciona a expressão de estados 

emocionais positivos e negativos, o que é identificado como estruturante, promotor de 

segurança e auto-confiança, neste período emocionalmente agitado e inseguro (op. cit.,       

p.135). A literatura sobre este tópico apresenta a existência de diferenças de género: tanto 
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ao nível dos temas abordados na comunicação interpessoal; como da abertura e 

expressividade emocional (maior nas raparigas e bastante menor nos rapazes) que, embora 

esta diferença tenha bases biológicas, é extremamente ampliada pela imposição de 

modelos culturais associados ao feminino e ao masculino (as raparigas são incentivadas a 

explorar a comunicação emocional, enquanto que aos rapazes isso é transmitido como 

sinónimo de vulnerabilidade) (Kindlon & Thompson, 1999); em termos de comunicação 

(inclusive emocional), as raparigas tendem a verbalizar, enquanto os rapazes apresentam 

uma tendência para a acção, para o movimento (op. cit., pp.29-32). Para a nossa 

investigação, não nos iremos focar nas diferenças, mas no que é comum ao grupo de 

rapazes e raparigas adolescentes, que são a primeira geração de Nativos Digitais. 

O modo como a interacção social se estabelece entre os indivíduos, e de que forma a 

presença das emoções nela participa, parece-nos ser central na presente investigação e, por 

conseguinte, iremos aprofundá-lo de seguida.  

 

2.4.1.3. Presença da emoção no modelo de processamento de informação social   

Para Lemerise e Arsenio (2000, pp.112-113), cada indivíduo expressa: diferentes estilos 

emocionais (modos particulares de emocionalidade), tanto em termos de (i) uma emoção de 

fundo que caracteriza o indivíduo (Damásio, 1994), como (ii) da intensidade com que 

sentem as emoções; assim como (iii) capacidades distintas de gestão emocional 

(compreensão, domínio e uso das várias emoções). São estes três aspectos que se 

encontram intimamente ligados à competência social e que, segundo os autores, serão 

chamados a integrar a codificação e interpretação de informação social e, 

consequentemente, as tomadas de decisão de acção comportamental.  O que foi 

caracterizado refere-se a uma dimensão emocional individual, ou seja, encontra-se no 

indivíduo. Mas há também aspectos emocionais exteriores ao indivíduo, que se situam nos 

seus interlocutores e, que também, devem ser tidos em conta na comunicação entre 

indivíduos. Nos processos de comunicação interpessoal, tem sido identificado que as 

emoções servem também de regulação comportamental interpessoal, ou seja, entre dois 

indivíduos (particularmente nas relações de vínculo, como familiares ou amigos), a leitura 

de pistas emocionais do outro, com a sua codificação e interpretação, são essenciais para 

os mútuos ajustes de comportamento, enquanto o processo comunicativo decorre. Esta é 

uma dinâmica de auto-ajustes que se desenrola durante a comunicação. De modo a termos 

uma noção global do processo e de cada vertente participativa na dinâmica da 

comunicação interpessoal, observaremos um modelo que se reporta à interacção social e 

que integra os aspectos emocionais envolvidos.   

Esse modelo baseia-se no modelo de processamento da informação social, revisto por Crick 
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& Dodge em 1994, sendo uma evolução sobre este com o contributo de Lemerise e Arsenio 

(2000). Assim, o modelo proposto por Lemerise e Arsenio integra a presença da vertente 

emocional em todas as etapas do modelo, como fundamental ao processamento da 

informação social. A relação entre emoção e processamento de informação social já havia 

sido apontada por Crick & Dodge (1994, pp.81-82), os quais sugerem que a emoção de fundo 

dos indivíduos e a intensidade com que sentem as emoções, produz variações na 

interpretação de pistas de informação social, com que o indivíduo lida.  Embora o contexto 

em que foi apresentado este modelo se reporte a um estudo em crianças, os seus autores 

referem que “a idade fortalece a relação entre processamento de informação social e 

adaptação social” (op. cit., p. 93), o que nos parece legitimar a sua aplicabilidade ao 

universo de indivíduos adolescentes. 

Crick & Dodge (1994) relacionam o processamento de informação social com a 

adaptabilidade social, apresentando um modelo de performance e de trocas sociais 

humanas.  A sua revisão e reformulação do modelo de processamento de informação social, 

em 1994, sustenta-se na noção de que a cognição social se relaciona com mecanismos que 

levam a comportamentos sociais, os quais são, em si, as bases de avaliação de adaptação 

social pelos outros. Segundo os autores (1994, p.74) (ver Figura 32), há um conjunto de 

tarefas cognitivas presentes no processo de interacção social, identificadas em cinco fases: 

(i) codificação de pistas situacionais; (ii) representação e interpretação dessas pistas; (iii) 

clarificação de objectivos;  (iv) construção da resposta; (v) selecção de resposta. A estas 

fases mentais segue-se a acção comportamental.  

Este modelo pressupõe que o indivíduo possui um núcleo interno essencial, uma espécie de 

arquivo, que retém: a memória dos eventos que foi acumulando; a aquisição das regras de 

funcionamento; e conhecimentos sociais que lhe permitem a interacção. Este núcleo 

central está em ligação constante com as diferentes fases mentais e processos que lhes 

correspondem, havendo um “diálogo” continuado: o “arquivo” informa / apoia os processos 

cognitivos e decisórios; e recebe material resultante das interacções sociais, que leva ao 

crescimento e a reajustes do dito “arquivo”. 

Em cada etapa do modelo, os seus autores identificam a importância do impacto das 

emoções de fundo do indivíduo e da intensidade com que ele as sente. Assim, nas 1ª e 2ª 

fases, a intensidade emocional do sujeito revela-se importante na codificação e 

representação mental da situação: as emoções influenciam a interpretação das pistas, 

contaminando a representação mental. Nas 3ª e 4ª fases, a clarificação das metas pode 

produzir estados emocionais, reforçando um sentimento de antagonia ou adjuvância em 

relação aos outros podendo, de seguida, inibir ou motivar a acção do indivíduo. Tanto a 

construção de uma resposta (4ª fase) como a sua decisão (5ª fase), criam uma carga 
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emocional no indivíduo, por antecipação: que imagina as potenciais reacções e respostas 

dos outros, antes da sua acção. Assim, Crick & Dodge (1994, p.82) valorizam a relação entre 

emoção e o processamento de informação social, insistindo que a expressão emocional, 

nomeadamente, da intensidade emocional é activa no modo como os indivíduos 

interpretam a informação e que as emoções, daí resultantes, interferem nas decisões sobre 

que acções tomar em relação aos outros.  

 
Figura 32: Modelo de processamento de informação social revisto por Crick & Dodge em 1994 (Crick & Dodge, 
1994). 

 

Embora Crick & Dodge (1994) referissem a importância dos aspectos emocionais no modelo 

de processamento de informação social, não aprofundaram a sua presença, salientando 

apenas que mais investigação seria necessária para o realizar. Em 2000, Lemerise & 

Arsenio integram os processos emocionais no Modelo de processamento social, propondo 

assim o modelo que se segue (ver Figura 33). 

Para estes autores, que salientam as teorias Funcionalistas das emoções (Izard, 1977, 1991; 

Ekman, 1984, 1993; Lazarus, 1991), com gradual atenção e apoio pelos neurocientistas a 

partir de meados de 1990 (Damásio, 1994; LeDoux, s.d., 1995): aquelas que dão ênfase ao 

papel adaptativo das emoções, em termos biológicos, permitindo ao indivíduo integrar-se 

no ambiente que o rodeia (op.cit., p.108), ou seja, as emoções servirão de filtro adaptador 

nas transacções que decorrem entre o indivíduo e o seu ambiente (incluindo ou seus pares). 

Será esta característica funcionalista, que justificará, segundo os autores, a 
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universalidade das emoções (pelo menos de algumas delas) e consequentes capacidades de 

reconhecimento (op. cit., p.109).  

Segundo este modelo (Ver Figura 33), a presença das emoções é um apoio central dentro do 

processamento de informação social. Assim, e na mesma linha de pensamento de Crick & 

Dodge (1994), Lemerise & Arsenio (2000) distinguem dois níveis de presença das emoções: 

a emoção de fundo do indivíduo (Damásio, 1994), a que atribuem a designação de 

emocionalidade ou temperamento emocional do indivíduo [Rodrigues et al. (1989, p.31) 

chama-lhe emotividade crónica: a predisposição emotiva da personalidade]; e a capacidade 

de regulação emocional que o indivíduo possui, sendo capaz de “controlar, modificar e 

gerir aspectos da sua expressividade e reactividade emocional” (Eisenberg & Fabes, 1992 e 

Thompson, 1990, 1994 apud Lemerise e Arsenio, 2000, p. 111). Lemerise & Arsenio (2000, 

p.11) propõem como hipótese que “o temperamento emocional do indivíduo e a regulação 

emocional, afectarão tanto o processamento da informação social (como da emocional), 

como a tomada de decisão em situações sociais difíceis”. 

Os Funcionalistas apontam ainda para a função de mútua regulação dos sinais afectivos, 

que justificará a possibilidade de comportamentos empáticos (op.cit., p. 112): a empatia 

desenvolve-se graças a esta possibilidade de afinidade de estados afectivos, que passa a ser 

partilhada por ambos os interlocutores; é uma característica biológica, que permite a 

sintonia entre indivíduos (como identificado no final do ponto 2.3.3. “Relação entre o 

público e o privado: a construção da representação pessoal e social do indivíduo”; ver 

origem da palavra “empatia”). 

Neste modelo, a integração da emoção estabelece-se em contínua influência, em cada uma 

das fases, entre o centro interno do indivíduo (o seu “arquivo”: de memórias, experiências, 

domínio de regras e informação social, experiência emocional adquirida; que em si 

também possuem um carácter afectivo) e a sua interacção com o ambiente (incluindo os 

seus pares). A emoção estabelece-se, então, através de três aspectos (não dois, pois os 

autores desdobram o primeiro, em dois aspectos distintos):  

– A emoção de fundo do indivíduo, que identifica a sua característica em 

termos de temperamento emocional habitual (prévia às alterações de 

humor, passíveis de serem causadas por processamento de informação); 

– A intensidade com que o indivíduo sente as emoções; este aspecto está 

intrinsecamente relacionado com o primeiro, dado ser uma característica 

do sujeito, que pode sentir, de modo muito ou pouco intenso, as emoções; 

– E, finalmente, a capacidade de regulação emocional; que permitirá ao 

indivíduo adaptar-se às situações, modelar possibilidades mentais de 
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resposta à informação social e tomar decisões em função disso; a 

flexibilidade emocional, decorrente da prática de regulação emocional, 

requer o controlo da expressão das emoções e a sensibilidade para a          

adequar à situação em causa (pensando inclusive nas múltiplas 

perspectivas: a ideia de se colocar, por exemplo, no lugar do outro) (Saarni, 

1999, apud Lemerise & Arsenio, p.115). 

 
Figura 33: Reformulação do Modelo de processamento de informação social de Crick & Dodge (1994), por 
Lemerise e Arsenio (2000), integrando os processos emocionais (Lemerise & Arsenio, 2000). 
 

2.4.1.4. Flexibilidade Emocional 

A flexibilidade emocional é uma característica que permite aos indivíduos a mudança 

entre papéis, dependendo do contexto em que se situam e dos seus interlocutores. Num 

mundo de flexibilidade comunicativa, como o de hoje, aspecto salientado por Turkle 

(2008): trazemos sempre connosco a nossa rede de contactos, sejam eles profissionais, 
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familiares, ou de amizade (Turkle, 2006). E que, por exemplo, quando atendemos o 

telemóvel, rapidamente nos adaptamos a um determinado contexto comunicacional.  

Na perspectiva da adolescência, enquanto fase formativa da identidade, esta característica 

é valorizada por psicólogos e investigadores da área da psicologia, na medida em que 

possibilitará maior empatia e expressividade emocional na relação com o outro. (Kindlon & 

Thompson, 1999, pp.xiv-xv). 

Segundo alguns autores, na adolescência há, em muitos indivíduos, na maioria dos quais 

do género masculino,36 “um grande desconhecimento face à linguagem e expressão 

emocional, sentindo-se ameaçados pela complexidade emocional que não dominam” (op. 

cit., p.3). Esta situação motiva muitos psicólogos clínicos a insistir na educação para a 

literacia emocional, com o objectivo de levar esses indivíduos ao reconhecimento e 

compreensão das suas emoções, como das dos outros. O que proporcionará conhecerem-se 

melhor a si e aos outros, e por consequência, garantir uma melhor comunicação 

interpessoal (op. cit., pp.4-5). 

Segundo Kindlon & Thompson (1999), é fundamental que a literacia emocional se 

estabeleça em três fases: a identificação das emoções experienciadas e a sua 

caracterização nominal; o reconhecimento dessas emoções nas expressões emocionais 

sejam elas expressão facial, tom de voz, expressão gestual, ou outras características 

observáveis no indivíduo; e, finalmente, a compreensão do contexto que conduziu à 

emoção identificada, da situação que a produziu ou contextualiza (p.5). Estes autores 

salientam, portanto, a importância da aquisição de um vocabulário que permita aos 

adolescentes37 expressarem-se emocionalmente, assim como a existência de contexto, nos 

quais, possam sentir empatia e terem relações de suporte emocional – ligações emocionais 

(p.7). Este é um processo que deve existir desde o início do crescimento do indivíduo (desde 

criança), e permitirá ao indivíduo ir-se formando, valorizando a sua vida emocional, assim 

como a dos outros, e a importância de se ser empático (p.21). 

É característico, na adolescência, os indivíduos revelarem grande dificuldade em expressar 

verbalmente as suas emoções. Embora haja variação entre o género feminino e masculino, 

dadas as diferenças biológicas e a formalização cultural imposta pela sociedade (ver 2.4.1.1. 

“Aspectos psicológicos”), assim como variações individuais (dependendo de características 

                                                
36  Para os autores Kindlon e Thompson (1999), ambos psicólogos clínicos e investigadores, o género masculino 
está sujeito a uma pressão cultural que lhe impõe um papel, no qual a expressão das emoções deve ser 
reduzida. Tradicionalmente o ocidente conota a expressão emocional e a fragilidade com o género feminino, e 
os modelos masculinizantes são os de força e racionalidade. Tal como pode ser identificado na expressão  do 
senso comum, muito presente na geração de avós e pais: “Os homens não choram!”. 
37  Os autores focam particularmente o reforço da literacia emocional nos adolescentes masculinos, dada a 
ausência de promoção pela sociedade, da expressão emocional neste género. 
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da personalidade do indivíduo como por exemplo a timidez38), o desenvolvimento mental 

(entre os 12-15 anos de idade), ao qual está associada a aquisição de ferramentas que lhes 

proporcionam a compreensão da sua complexidade emocional, é recente. Logo, a prática de 

identificação da emoção específica (dentro do leque da complexidade), sua caracterização e 

expressão para si e outros, é uma conquista nova. Daí, que muitos adolescente escolham 

outras formas de expressão emocional, na comunicação da sua identidade aos outros. 

Como formas de expressão não-verbal das emoções, filtrando a informação emocional e 

gerindo-a com maior distância: através de imagens de si, da escrita, do recurso a 

“emoticons” (ver Figuras 260-262) - aqui a escolha da mediação tecnológica como apoio à 

dificuldade de comunicação emocional parece ser uma tendência, tal como foi indicado no 

ponto anterior. Em muitos casos esta escolha é referenciada como mais fácil, porque evita 

o sentido da presença física e do confronto emocional entre indivíduos; noutros, porque 

permite uma maior “reflexão antes da acção”, reduzindo a espontaneidade e filtrando 

racionalmente a expressão de emoções do indivíduo, por si próprio, numa espécie de 

prática de “auto-controlo assistida por tecnologia.” Uma outra explicação para a escolha 

pela mediação tecnológica poderá ser a necessidade de um “tradutor”, por dificuldades 

relativas a iliteracia emocional (que vimos ser reportada ao grupo etário): a necessidade do 

apoio de um estrutura que permita ao indivíduo avançar pelo processo de identificação e 

expressão das suas emoções para, numa primeira instância, lhes permitir o auto 

conhecimento necessário para a sua gestão (antes de mais identificar o que sente, para 

depois se posicionar face às suas emoções) (op. cit., p.169). 

 

2.4.2. Caracterização do Nativo Digital 

A caracterização da identidade de um indivíduo passa pelo modo como ele se apresenta aos 

outros: pelo que veste, pelo modo como fala, pelo seu penteado – aspectos mais individuais 

que ajudam a definir uma identidade pessoal; mas também pelos seus contactos sociais e 

pelas pessoas que identifica como amigos, que o caracterizam enquanto identidade social 

(Palfrey, 2008). Na era da Internet, o espaço físico onde a construção da identidade, 

habitualmente, acontece não é o único onde se revelam os aspectos definidores da 

identidade de um sujeito. O espaço digital é, então, um vasto ambiente onde o indivíduo 

também organiza a sua identidade (op. cit., p.19): agindo neste contexto, deslocando-se, 

deixando informação sobre si, construindo conteúdos, comunicando social e, 

profissionalmente, com outros. Para os Nativos Digitais, que desenvolvem as suas rotinas, 

tanto no espaço físico como digital, as suas vidas funcionam numa espécie de contínuo 

                                                
38  Segundo Rodrigues et al. (1989, p. 31) a timidez “ é um sentimento que se estrutura a partir da 
intelectualização da emoção do medo”. 
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entre os dois ambientes: uma mesma identidade unitária, com diferentes representações 

dependendo do espaço. O sentido de fluidez, de facilidade com que transitam de um 

ambiente para o outro é identificado como uma das características principais destes 

nativos (op. cit., p.4). Para eles, o mundo digital é uma extensão do espaço físico. Este é um 

aspecto fortemente ligado à sua época, como podemos observar, na definição do conceito 

de “Modernidade Líquida”, de Bauman (2006), na referência à “fluidez” como sendo uma 

das características diferenciadoras dos indivíduos da sociedade actual: indivíduos que 

mantêm uma rede imensa de contactos, mas que têm grande dificuldade em criar laços; 

numa sociedade que não impõe um padrão de vida, mas que se caracteriza por uma 

diversidade de padrões; como tudo nesta sociedade, cabe ao indivíduo a selecção do seu 

padrão moral, ético, de estilo de vida (segundo Bauman, esta liberdade cria um vazio de 

segurança, que um modelo mais estruturante, como acontecia em gerações anteriores, 

evitaria) (ver 2.3.2. “Connectional, relational – The world today”). 

 

 

 

Enquanto grupo, os indivíduos identificados como ND, estão aproximados por práticas e 

rotinas que os caracterizam como:  

– O tempo que dedicam à utilização das tecnologias digitais – em 2006 New York 

Times citava um estudo da “Pew Internet & American Life Project”, que indica 

que 87% do adolescentes, entre os 12 e os 17 anos de idade, estão regularmente 

on-line (Israel, 2006); 

– A sua necessidade de estar em contacto contínuo com a sua rede de amigos – 

que levou à sua identificação como a geração “always on”, possuindo uma rede 

crescente de amigos, aos quais se mantêm conectados, continuamente, seja 

 
Gráfico 9: Percentagem de tempo dispendida na utilização de outro medium em simultâneo (no tempo total 
dispendido em cada actividade) (Foher, 2006). 
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para transmitir uma informação importante ou apenas para expressar a sua 

presença/existência (Turkle, 2006, Palfrey, 2008, Watkins, 2009; Israel, 2006); 

– A sua grande tendência para efectuar várias acções em simultâneo, o chamado 

“multitasking” – este aspecto aumenta, significativamente, em relação ao uso 

de media digitais como, por exemplo, o acesso a sítios da internet ou a 

comunicação através de Serviços de Mensagem Instantânea39, como mostra um 

estudo desenvolvido para a  Kaiser Family Foundation sobre “Media 

Multitasking among american youth: Prevalence, predictors and pairings” 40 

(Foehr, 2006) (ver Gráfico 9); 

– A tendência a expressarem-se e a comunicarem interpessoalmente, através da 

mediação tecnológica (Palfrey, 2008, p.4), sendo este um dos seus modos 

principais de interacção social (Israel, 2006); embora alguns investigadores, 

psicólogos e educadores expressem uma grande preocupação por esta situação, 

invocando uma redução significativa da comunicação presencial entre os 

adolescentes (Turkle, 2006, 2011), outros autores demonstram que tal não 

acontece, e que o uso das tecnologias digitais lhes permite a manutenção do 

contacto e, inclusive, a continuidade de comunicação presencial combinando 

mais encontros para situações de convívio ou complementando os contactos 

“off-line” (Watkins, 2009; Dunbar & Jensen, 2011; Katz et al., 2001; Wellman et 

al., 2001); 

–  O uso de tecnologias digitais para o acesso a informação disponível, que 

manipulam criativamente, produzindo novos conteúdos e difundindo-os hábil e 

rapidamente, através dos seus meios digitais e redes de contactos; a grande 

difusão das plataformas de redes sociais41 permite a construção on-line de 

identidade pessoal e social (ver Figura 34), uma conectividade no espaço digital 

na ordem dos milhares de contactos (ver Figura 35), e promove também a 

rápida difusão de informação usada pelos seus utilizadores; a flexibilidade da 

informação digital que pode ser inserida/divulgada, nos perfis das redes 

                                                
39  Forma de comunicação baseada em texto, mas que pode ter também som incorporado ou, ainda, imagem. Um 
dos serviços mais difundidos é o “MSN – Messenger©“. Com o desenvolvimentos das largura da banda e dos 
dispositivos de comunicação como computadores pessoais e telemóveis 3G, serviços de vídeo chamadas, como o 
Skype©, tornaram-se populares.  
40 Estudo realizado a partir de uma sub-amostra de 694 dos 2032 participantes, entre os 8 e os 18 anos de idade 
do questionário “Generation M: Media in the lives of 8-18 years old” publicado em Março de 2005 e numa 
análise regressiva das descobertas sobre o multitasking entre os 1205 participantes inscritos entre o 7º e o 12º 
ano de escolaridade (Foehr, 2006). 
41 A generalidade das aplicações para comunicação interpessoal, entre elas as Redes Sociais, requer a idade 
mínima de  13/14 anos para seus utilizadores (Facebook©, Youtube©, Blogger©, contas Google©). Ou seja, está 
acessível para as faixas etárias a partir da adolescência. Outras não apontam idade mínima para a criação de 
contas, como o Twitter©. 
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sociais como o Facebook© (imagens; vídeos - directamente ou com uso de 

hiperligações que servem de acesso; outras formas e fontes de informação, 

como sonoras e escritas, etc.) potencia a concentração de media, e a 

criatividade na sua mistura; a manutenção de um blogue é também uma forma 

corrente de difusão criativa de informação e, também, de auto-expressão, 

possibilitando a construção de comunidades de seguidores em torno de cada 

um (ver Figuras 36-3942). 

 

 
Figura 34: A identidade do 
indivíduo no ambiente digital: a 
sua representação através das 
redes sociais (Narciso, 2010). 

 
 

Figura 35: Pormenor do gráfico que representa as ligações do Twiter 
para 18 contas base e mapeamento das 1,645 contas ligadas a estas, 
na rede, a partir do tema “visualização de informação” (Stefaner, 
2011). 

                                                
42 As imagens que usamos como exemplos de dois blogues de adolescentes, foram selecionadas a partir de um 
conjunto de blogues identificados num fórum da Aplicação de construção de blogues, o “Blogger”, como 
resposta a uma entrada: “Trying to find blogs written by teens (preferably updated regularly): Just trying to 
make some friends and have something to do in my spare time. Leave your link and I'll check it out. If I like it, I'll 
follow and let you read my blog.)”, à qual, em 26/02/10, um conjunto de indivíduos (que se identificaram como 
adolescentes) inseriram as hiperligações dos seus blogues. (recolha das imagens efetuada em 24.02.2012) 
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Figura 36:Blogue “Simplistic Complicity”: Página principal de blogue de indivíduo adolescente, no qual é 
possível observar listagem de comentários, de músicas e de imagens (Lin, s.d.(a)). 
 

 

 
Figura 37: Blogue “Simplistic Complicity ”: Página identificada 
como de acesso a compilação de fotografias, na qual existem 
inúmeras hiperligações para outros blogues e outros perfis de 
difusão informativa (Lin, s.d.(a)). 

 
Figura 38: Perfil na plataforma “Deviant Art”, 
do mesmo indivíduo autor do blogue 
“Simplistic Complicity ”, acedido através deste 
(Lin, s.d.(b)). 

 
Figura 39: Blogue “Simplistic Complicity ”: 
Página identificada como de acesso a 
compilação de músicas (Lin, s.d.(a)). 
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As possibilidades que o mundo digital oferece, em termos de acesso a informação e modos 

de a disponibilizar, possibilitam ao ND, uma maior capacidade de domínio da sua auto-        

-representação no espaço digital e com tecnologias digitais (Walther, 1996 referenciado 

por Dunbar & Jensen, 2011): publicando fotografias, vídeos, músicas e informação escrita 

sobre si, identificando os seus interesses, e podendo alterar este material, ao longo do 

tempo. Por outro lado, também criam uma situação nova e que alicerça o indivíduo à sua 

informação: o registo e arquivo de toda a actividade do utilizador, permite o cruzamento de 

dados de diversos contextos (compras, actividade social, identificação institucional, 

cidadania, actividade bancária/financeira, etc.), criando uma imagem mais profunda da 

identidade do sujeito e, à qual, ele dificilmente poderá escapar (Palfrey, 2008, p.34). 

O uso das tecnologias digitais permite ao ND mais experimentação e reinvenção da sua 

identidade e de diferentes modos de expressão, através da manutenção de um blogue, de 

um perfil de utilizador em Serviços de difusão de vídeo, como o YouTube©, ou de 

imagem/fotografias, como o  Flickr©, nos quais o ND se irá apresentando visual, gráfica e 

sonoramente. A expressão da identidade pessoal dos ND vive da manipulação criativa de 

conteúdos e escolhas que consideram identificá-los: como listas de selecção musical ou 

vídeo-clips, produção dos seus próprios vídeos ou de selecção de guarda-roupa, como 

disponibilizado pela “Virtual Models” (mvm, 2011) (ver Figuras 40-42) ou pelo ambiente 3d 

Second Life© (ambiente digital de realidade virtual) (LRI, s.d.) (ver Figura 43), construindo 

avatars personalizados; a selecção e manipulação de conteúdos é posteriormente 

publicada nos seus blogues ou nos espaços associados ao perfil dos indivíduos, na rede 

social ou no canal de difusão de media. Estes são lugares onde o ND é apelado “a ser 

diferente” e “a ser ele próprio”, como pode ser visto nas imagens seguintes, tanto pelas 

possibilidade de personalização dos avatars, como pela própria mensagem de 

apresentação veiculada (caso do Second Life©).  

Segundo Young  (2001), o espaço digital é usado como espaço de dramatização e, neste 

caso, consideramos que tal pode ser aplicado à utilização dos ambientes 3D identificados, 

nos quais os utilizadores testam possibilidades na construção identitária e também no 

relacionamento com os outros. 
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Segundo Palfrey e Gasser (2008), face às gerações anteriores, é na construção da 

identidade social, e não na pessoal, que mais diferenças se identificam, sendo naquela que  

o impacto das tecnologias de mediação mais se verifica. Os estilos de comunicação 

interpessoal sofreram significativas alterações, em relação aos presentes nas           

gerações anteriores.  

Retomando novamente o sentido da fluidez, caracterizador do conceito de “Modernidade 

Líquida” de Bauman (2006): a prática de comunicação com estranhos, através de redes 

sociais, permite aos adolescentes abrirem o seu leque de contactos, aumentando a sua rede 

comunicacional. Esta dificuldade de estabelecer laços, mas facilidade de criar contactos e 

os desfazer, pode ser observada no modo como os adolescentes usam as redes sociais.          

A comunicação interpessoal, funciona como uma ponte que se estabelece entre dois 

indivíduos distintos. Neste processo a partilha de informação, bilateralmente, costuma ser 

aspecto intrínseco: “dar para receber”. No contexto de mediação tecnológica, a 

possibilidade de omissão ou fraude de identidade, é facilitada pela ausência do corpo.  

A identificação de riscos, como confiarem informação pessoal aos outros, é avaliada pelos 

indivíduos, perspectivando as vantagens que essa partilha de informação pessoal lhes 

poderá proporcionar: há uma expectativa de criar amigos, partilhar as emoções, sentir-se 

identificado com alguém, etc., procurando provavelmente reciprocidade. Segundo os 

 
Figura 40: Aplicação on-line "My 
virtual models" (mvm, 2011). 

 
 
  

 
Figura 41:Página para a selecção 
do guarda-roupa, em √"Virtual 
Fitting room", do "My virtual 
models” (mvm, 2011). 

 
Figura 42: Página para a 
definição de avatar, em 
"Virtual Fitting room" do "My 
virtual models"(mvm, 2011). 

 

 

 

 

 

 
Figura 43: Página de entrada e quatro imagens do vídeo de apresentação da do Ambiente virtual " Second 
Life©" (LRI, s.d.). 
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mesmos autores, esta prática promove o desenvolvimento de um comportamento 

cooperativo on-line: uma espécie de “dança” (Palfrey e Gasser, 2008, p.25). 

A decisão de partilha de informação pessoal é, não só racional como emocional, o que no 

caso dos adolescentes os impele a acções que poderiam ser consideradas de grande risco 

(op. cit., p.25), e que acontecem ligadas a situações de sociabilização. Sobre o aspecto da 

insegurança, este autores apontam como motivo o modo como a tecnologia é desenhada. 

Este parece-nos ser um ponto importante, que tem a nossa concordância, devendo assim 

ser tido em conta no decorrer desta investigação. 

A comunicação interpessoal que se estabelece on-line, de acordo com este panorama, revela 

diferenças face à presencial: os ND ligam-se / conectam-se mais facilmente com outros, 

através da forma mediada; a comunicação que estabelecem, embora revestida de partilha 

de informação e por vezes extremamente pessoal, é mais fugaz, sendo frequente 

desligarem-se sem sequer se despedirem (p.33).  E também, como atrás referido, a cultura 

de estarem sempre conectados (sempre ligados entre si), faz com que passem muito tempo 

diário em ambientes digitais de sociabilização (como ambientes virtuais, jogos on-line, 

redes sociais): a sua vida acontece, essencialmente, em ambientes públicos (p.35). Este 

aspecto, além de produzir um mudança nos valores/ conceitos de público vs. privado para o 

ND,  produz um aspecto que, segundo Palfrey e Gasser (2008), é significativo da mudança 

da identidade no séc. XXI: o que passa a ser mais importante na identificação de um 

indivíduo, “não é só aquilo que ele mostra de si, mas também o que os seus amigos sobre 

ele dizem e mostram” (p.36). 

 

2.4.3. Verificação das características do Nativo Digital, numa amostra nacional 

A fim de verificarmos se a caracterização do Nativo Digital, identificada pelos 

investigadores (Turkle, 2006;  Watkins, 2009; Palfrey & Gasser, 2008; Foehr, 2006) da 

realidade internacional (essencialmente americana), se encontraria na realidade nacional, 

procedemos à realização de um questionário on-line (técnica de inquérito) (ver anexo B). 

Salientamos o facto de os resultados retirados do questionário servirem para tentar aferir 

a presença das orientações especificadas pelos investigadores supra citados, na realidade 

nacional, pelo que serão analisadas na perspectiva descritiva (estatística descritiva) 

(Pestana & Gageiro, 2005).  

Como alvo do nosso questionário inquirimos adolescentes para identificar as suas 

opiniões, rotinas e características, face ao uso de tecnologias como forma de mediação da 

comunicação interpessoal.  

Para tal, contactámos os responsáveis pela “Universidade Júnior”, que prontamente 

acederam colaborar. A UJ – “Universidade Júnior” é um projecto de escola de Verão, 
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realizado pela Universidade do Porto, e dirigido a jovens entre o 5º e o 12º anos de 

escolaridade, de todo o país, com o objectivo de proporcionar o conhecimento da 

diversidade de cursos que a UP oferece. Esta iniciativa permite-lhes experimentar 

actividades relacionadas com os cursos ministrados na UP e, simultaneamente, ocuparem 

parte do seu período de férias com actividades pedagógicas e formativas. 

O questionário foi realizado entre 14 de Agosto e 19 de Setembro de 2009, remetido aos 

jovens que frequentaram a UJ, com idades compreendidas entre os 10-18 anos de idade.  

Foram seleccionados 814 participantes válidos. Tendo em conta a selecção de 

participantes, a margem de erro máximo é de 3,4%, no entanto deverá ser contabilizado o 

facto da amostra ter sido seleccionada de forma aleatória. Na análise cruzada, este valor 

será ligeiramente superior. 

Para a identificação das categorias de idade, usámos a identificação definida pela UJ, que 

define para os seus ateliers e actividades, grupos de indivíduos que houvessem realizado o 

5º/6º, o 9º/10º/11º e 10º/11º /12º anos de escolaridade, e que tivessem entre 10 e 18 anos de 

idade.  A partir daqui definimos as categorias de idades entre 10-12, 13-15, 16-18 e outras 

(esta última categoria, que posteriormente reconvertemos para efeitos de análise de 

informação em “mais de 18 anos de idade”). 

As questões que o compõem são fechadas e abertas, estruturadas em quatro grupos, com 

uma linguagem corrente e tratamento na primeira pessoa, visando criar maior à-vontade  

aos participantes, para se predisporem a responder às questões (tendo em conta a sua 

idade). Deixámos para o fim as questões que implicassem maior reflexão, de modo a 

proporcionar um maior índice de respostas. Os quatro grupos de questões são: (i) 

“Comunicação” –  no qual pretendemos obter as perspectivas dos participantes sobre a 

Comunicação mediada por tecnologia, e qual o grupo preferencial com quem comunicam; 

(ii) “Tu e as pessoas que te estão mais próximas” – onde visamos recolher dados sobre as 

tecnologias mais usadas com as pessoas mais próximas, os tempos de utilização, os temas 

abordados e se têm relevância na escolha de meio de comunicação, sobre a prática de 

realização de tarefas em simultâneo, e se as emoções são relevantes na comunicação 

interpessoal com alguém próximo; (iii) “Tecnologia” – através do qual pretendemos obter a 

visão dos participantes sobre as tecnologias disponíveis e se as consideram adequadas 

para a comunicação emocional, levando-os a analisar formatos de comunicação 

(comunicação no telemóvel e através da Internet) e recolhendo sugestões; (iv) “Sobre ti” – e, 

finalmente, as questões que nos levam a uma caracterização dos participantes em relação 

a idade, sexo, o tipo de actividades predilectas, e se são indivíduos com maior ou menor 

capacidade comunicativa em termos de personalidade (ver Anexo B). 
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Não foi realizado o despiste face ao índice de “Desejabilidade social”, pelo que 

consideramos que algumas respostas possam, eventualmente, ser o reflexo do participante 

procurar ir de encontro àquilo que espera ser a resposta correcta ou expectável pelo autor 

do questionário. Consideramos que os resultados, que de seguida apresentamos (ver Anexo 

C, para resultados completos), são detentores de credibilidade, pela simultaneidade das 

suas características: o facto do questionário ser anónimo; dada a dimensão da amostra; e 

da mesma (amostra) ser aleatória. 

Dos 645 respondentes válidos à categoria Idade, 70,2% são do sexo feminino e 29,8% do sexo masculino. Dado o 
interesse da investigação convergir para o grupo de adolescentes, focar-nos-emos nos dois grupos etários: 13-15 
anos e 16-18 anos, sendo também estes os que concentram o maior número de respondentes ao inquérito (55,3% 
dos 13-15; 25,7% dos        16-18) (ver  

Tabela 2). 

 
Tabela 2: Caracterização dos participantes relativo a sexo e idade 
 

 Sumário dos casos analisados 
  
  
  

Casos 
Válidos Omissos Total 

N43 % N % N % 
21) Sexo * 20) A Idade 645 79.2% 169 20.8% 814 100.0% 
        

21) Sexo * 20) Idade - Análise cruzada 
      20) Idade 

Total       10-12 13-15 16-18 Mais de 18 
21) Sexo feminino Contagem 56 258 116 23 453 

% dentro de 21) Sexo 12.4% 57.0% 25.6% 5.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 59.6% 72.3% 69.9% 82.1% 70.2% 
% de Total 8.7% 40.0% 18.0% 3.6% 70.2% 

masculino Contagem 38 99 50 5 192 
% dentro de 21) Sexo 19.8% 51.6% 26.0% 2.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 40.4% 27.7% 30.1% 17.9% 29.8% 
% de Total 5.9% 15.3% 7.8% .8% 29.8% 

 
Total Contagem 94 357 166 28 645 

% dentro de 21) Sexo 14.6% 55.3% 25.7% 4.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.6% 55.3% 25.7% 4.3% 100.0% 

 

De forma a caracterizar a amostra, face à sua atitude individual perante a comunicação, 

identificámos, a partir das respostas fechadas à questão 24, a existência de três grandes 

grupos de indivíduos (grosso modo): Pessoas que se identificam como “Comunicativas”, 

cuja análise de respostas denota serem a maioria (57,4% dentro do grupo dos 13-15 e 60,1% 

dentro do grupo dos 16-18); Pessoas “Ambivalentes”, que tanto respondem que são tímidas 

como extrovertidas ou fechadas e comunicativas (exemplo de resposta) (29,9% dentro do 

grupo dos 13-15 e 27,8% dentro do grupo dos 16-18); e Pessoas “Pouco comunicativas” que 

representam uma minoria (12,8% dentro do grupo dos 13-15 e 12% dentro do grupo dos        

16-18) (ver Tabela 3). 

Tabela 3: Resumo caracterizador face à comunicação (retirado das respostas à vertente fechada de Q.24.), 
por categoria Idade. 

 
Sumário dos casos analisados 

                                                
43 “N” representa o número de casos. 
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  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q24) Consideras-te uma pessoa... Resumo Caracterizador 
Comunicação (vertente fechada) * Q20) Idade 

622 76.4% 192 23.6% 814 100.0% 

 
Q24_Resumo caracterizador face à comunicação (retirado das respostas a Q24, vertente fechada da 

questão) *Q20_Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Comunicativa Contagem 65       198         95 19 377 

% dentro de 24) Consideras-te uma pessoa... 17.2% 52.5% 25.2% 5.0% 100.0% 
% dentro de 20)Idade 71.4% 57.4% 60.1% 67.9% 60.6% 
% de Total 10.5% 31.8% 15.3% 3.1% 60.6% 

Pouco 
comunicativa 

Contagem 12 44 19 4 79 
% dentro de 24) Consideras-te uma pessoa... 15.2% 55.7% 24.1% 5.1% 100.0% 
% dentro de 20)Idade 13.2% 12.8% 12.0% 14.3% 12.7% 
% de Total 1.9% 7.1% 3.1% .6% 12.7% 

Ambivalente Contagem 14       103         44 5 166 
% dentro de 24) Consideras-te uma pessoa... 8.4% 62.0% 26.5% 3.0% 100.0% 
% dentro de 20)Idade 15.4% 29.9% 27.8% 17.9% 26.7% 
% de Total 2.3% 16.6% 7.1% .8% 26.7% 

Total 

Contagem 91 345 158 28 622 
% dentro de 24) Consideras-te uma pessoa... 14.6% 55.5% 25.4% 4.5% 100.0% 
% dentro de 20)Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.6% 55.5% 25.4% 4.5% 100.0% 

 

Consistentes com os resultados anteriores, são as respostas fornecidas às questões 22. “O 

que gostas de fazer?” (questão fechada, respostas múltiplas) e 23. “O que gostas mais de 

fazer?”(questão aberta), que revelam um leque variado de interesses tendo como grande 

foco (ver Tabelas 4 e 5): o estabelecimento de comunicação interpessoal (na qual a 

presencial é superior à mediada por tecnologia: resposta de “mesmo muito” para 65,4% 

dentro do grupo 13-15 e 66,3% dentro do grupo 16-18 para a presencial; e através de 

tecnologia essencialmente respostas de “médio”44: falar ao telemóvel com 32,4% dentro do 

grupo 13-15 e 37,5% dentro do grupo 16-18; enviar SMS/MMS com 24,3% dentro do grupo   

13-15 e 25,9% dentro do grupo 16-18; usar/estar no Hi5©/ Facebook© com 26,8% dentro do 

grupo 13-15 e 31,3% dentro do grupo 16-18) e da procura de vínculos por relação amorosa 

(resposta de “mesmo muito” com 48% dentro do grupo 13-15 e 53,1% dentro do grupo 16-18); 

o interesse pela música (resposta de “mesmo muito” em 62,1% dentro do grupo 13-15 e 61,1% 

dentro do grupo 16-18) e pelo conhecimento do mundo em redor (revelado pelo interesse em 

viajar: resposta de “mesmo muito” em 58,5% dentro do grupo 13-15 e 56,4% dentro do grupo 

16-18; entre outros); a prática de desporto (resposta de “mesmo muito” com 38,5% dentro 

do grupo 13-15; 34,2% dentro do grupo 16-18) e de actividades de entertenimento (como ir ao 

cinema: respostas de “muito” para 43% dentro do grupo 13-15 e 44,1% dentro do grupo       

                                                
44 Embora as respostas relativas às práticas de comunicação mediada por tecnologia sejam essencialmente de 
“médio”, verifica-se, mais adiante neste questionário, que a presença desta forma de comunicação entre os ND 
é superior, como pode ser aferido pelas respostas presentes nas Tabelas 9 e 10, e consistente com os resultados 
nacionais presentes nos estudos de Narciso (2010) e Taborda (2010). 
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16-18; e “mesmo muito” com 37,1% dentro do grupo 13-15 e 35,4% dentro do grupo 16-18; ou 

sair à noite: resposta de “mesmo muito” com 32,5% dentro do grupo 13-15 e 30,4% dentro do 

grupo 16-18).  

 

Tabela 4: Respostas mais frequentes à questão "O que gostas de fazer?" (questão fechada), por categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

22_1 O que gostas de fazer? Jogar Playstation/Nintendo * 
20) Idade 

588 72.2% 226 27.8% 814 100.0% 

22_2 O que gostas de fazer? Praticar desporto * 20) Idade 631 77.5% 183 22.5% 814 100.0% 
22_3 O que gostas de fazer? Ver televisão * 20) Idade 638 78.4% 176 21.6% 814 100.0% 
22_4 O que gostas de fazer? Ler  * 20) Idade 632 77.6% 182 22.4% 814 100.0% 
22_5 O que gostas de fazer? Ir ao cinema * 20) Idade 635 78.0% 179 22.0% 814 100.0% 
22_6 O que gostas de fazer? Conversar com os amigos * 
20) Idade 

635 78.0% 179 22.0% 814 100.0% 

22_7 O que gostas de fazer? Ir ao futebol * 20) Idade 576 70.8% 238 29.2% 814 100.0% 
22_8 O que gostas de fazer? Ir às compras * 20) Idade 629 77.3% 185 22.7% 814 100.0% 
22_9 O que gostas de fazer? Usar/ estar no Hi5 ou 
Facebook ou MySpace * 20) Idade 

515 63.3% 299 36.7% 814 100.0% 

22_10 O que gostas de fazer? Falar ao telemóvel * 20) 
Idade 

624 76.7% 190 23.3% 814 100.0% 

22_11 O que gostas de fazer? Enviar SMS, MMS * 20) 
Idade 

621 76.3% 193 23.7% 814 100.0% 

22_12 O que gostas de fazer? Navegar na Net * 20) Idade 636 78.1% 178 21.9% 814 100.0% 
22_13 O que gostas de fazer? Ouvir música * 20) Idade 636 78.1% 178 21.9% 814 100.0% 
22_14 O que gostas de fazer? Sair à noite * 20) Idade 564 69.3% 250 30.7% 814 100.0% 
22_15 O que gostas de fazer? Namorar * 20) Idade 409 50.2% 405 49.8% 814 100.0% 
22_16 O que gostas de fazer? Viajar * 20) Idade 632 77.6% 182 22.4% 814 100.0% 

 
Respostas mais frequentes a “O que gostas de fazer?” (Q22), por categoria Idade 
      20) Idade 

Total       10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Q22_6 
Conversar Amigos 

Mesmo muito Contagem 53 232 106 13 404 
% dentro de Q22_6 13.1% 57.4% 26.2% 3.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 56.4% 65.4% 66.3% 50.0% 63.6% 
% de Total 8.3% 36.5% 16.7% 2.0% 63.6% 

 

Q22_13 
Ouvir Música 

Mesmo muito Contagem 36 221 99 10 366 
% dentro de Q22_13 9.8% 60.4% 27.0% 2.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 38.7% 62.1% 61.1% 40.0% 57.5% 
% de Total 5.7% 34.7% 15.6% 1.6% 57.5% 

Q22_16 
Viajar 

Mesmo muito Contagem 40 207 92 14 353 
% dentro de Q22_16 11.3% 58.6% 26.1% 4.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 44.9% 58.5% 56.4% 53.8% 55.9% 
% de Total 6.3% 32.8% 14.6% 2.2% 55.9% 

Q22_5 
Ir ao Cinema 

Muito Contagem 38 153 71 8 270 
% dentro de Q22_5 14.1% 56.7% 26.3% 3.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 40.0% 43.0% 44.1% 34.8% 42.5% 
% de Total 6.0% 24.1% 11.2% 1.3% 42.5% 

Mesmo muito Contagem 41 132 57 10 240 
% dentro de Q22_5 17.1% 55.0% 23.8% 4.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 43.2% 37.1% 35.4% 43.5% 37.8% 
% de Total 6.5% 20.8% 9.0% 1.6% 37.8% 

Q22_12 
Navegar na Internet 

Muito Contagem 35 136 64 10 245 
% dentro de Q22_12 14.3% 55.5% 26.1% 4.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 37.6% 38.2% 40.0% 37.0% 38.5% 
% de Total 5.5% 21.4% 10.1% 1.6% 38.5% 

Q22_2 
Praticar Desporto 

Mesmo muito Contagem 32 136 55 6 229 
% dentro de Q22_2 14.0% 59.4% 24.0% 2.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 34.4% 38.5% 34.2% 25.0% 36.3% 
% de Total 5.1% 21.6% 8.7% 1.0% 36.3% 

Q22_3 
Ver TV 

Muito Contagem 47 137 63 8 255 
% dentro de Q22_3 18.4% 53.7% 24.7% 3.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 49.0% 38.8% 38.7% 30.8% 40.0% 
% de Total 7.4% 21.5% 9.9% 1.3% 40.0% 

Q22_4 
Ler 

Muito Contagem 31 103 53 8 195 
% dentro de Q22_4 15.9% 52.8% 27.2% 4.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 32.6% 29.3% 33.3% 30.8% 30.9% 
% de Total 4.9% 16.3% 8.4% 1.3% 30.9% 
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Q22_15 
Namorar 

Mesmo muito Contagem 7 107 69 9 192 
% dentro de Q22_15 3.6% 55.7% 35.9% 4.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 20.0% 48.0% 53.1% 42.9% 46.9% 
% de Total 1.7% 26.2% 16.9% 2.2% 46.9% 

Q22_8 
Ir às Compras 

Mesmo muito Contagem 17 108 46 6 177 
% dentro de Q22_8 9.6% 61.0% 26.0% 3.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 18.3% 30.7% 28.9% 24.0% 28.1% 
% de Total 2.7% 17.2% 7.3% 1.0% 28.1% 

Q22_14 
Sair à noite 

Mesmo muito Contagem 15 103 48 6 172 
% dentro de Q22_14 8.7% 59.9% 27.9% 3.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 23.4% 32.5% 30.4% 24.0% 30.5% 
% de Total 2.7% 18.3% 8.5% 1.1% 30.5% 

 

Q22_10 
Falar ao Telemóvel 

Médio Contagem 40 114 60 9 223 
% dentro de Q22_10 17.9% 51.1% 26.9% 4.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 44.9% 32.4% 37.5% 39.1% 35.7% 
% de Total 6.4% 18.3% 9.6% 1.4% 35.7% 

Q22_11 
Enviar SMS/MMS 

Médio Contagem 26 99 42 6 173 
% dentro de Q22_11 15.0% 57.2% 24.3% 3.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 30.2% 28.3% 25.9% 26.1% 27.9% 
% de Total 4.2% 15.9% 6.8% 1.0% 27.9% 

Q22_1Jogar 
Playstation/Nintendo 

Médio Contagem 22 96 34 2 154 
% dentro de Q22_1 14.3% 62.3% 22.1% 1.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.9% 28.4% 23.1% 11.1% 26.2% 
% de Total 3.7% 16.3% 5.8% .3% 26.2% 

                

Q22_7 
Ir ao Futebol 

Muito Pouco Contagem 20 121 60 9 210 
% dentro de Q22_7 9.5% 57.6% 28.6% 4.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.6% 36.7% 40.0% 50.0% 36.5% 
% de Total 3.5% 21.0% 10.4% 1.6% 36.5% 

Médio Contagem 18 63 38 4 123 
% dentro de Q22_7 14.6% 51.2% 30.9% 3.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 23.1% 19.1% 25.3% 22.2% 21.4% 
% de Total 3.1% 10.9% 6.6% .7% 21.4% 

Q22_9 
Usar/ Estar no Hi5/ 
Facebook/... 

Muito Pouco Contagem 17 75 53 5 150 
% dentro de Q22_9 11.3% 50.0% 35.3% 3.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 30.9% 25.4% 36.1% 27.8% 29.1% 
% de Total 3.3% 14.6% 10.3% 1.0% 29.1% 

Médio Contagem 16 79 46 4 145 
% dentro de Q22_9 11.0% 54.5% 31.7% 2.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 29.1% 26.8% 31.3% 22.2% 28.2% 
% de Total 3.1% 15.3% 8.9% .8% 28.2% 

 
 
Tabela 5: Respostas mais frequentes à questão "Que outras coisas gostas de fazer?" (Q.23. - questão aberta), por 
categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q23_"Que outras coisas gostas de fazer" (pergunta 
aberta)*Q20_Idade 

431 52.9% 383 47.1% 814 100.0% 

       
Respostas mais frequentes a “Que outras coisas gostas de fazer" (Q23 – questão aberta), por 
categoria Idade. 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Praticar Desporto, Actividade fisica Contagem 35 87 24 3 149 

% dentro de Q23 23.5% 58.4% 16.1% 2.0%   
% dentro de Q20_Idade 50.7% 35.8% 22.2% 27.3%   
% de Total 8.1% 20.2% 5.6% .7% 34.6% 

Passear/ Usufruir do ar livre/ Viajar Contagem 15 74 34 5 128 
% dentro de Q23 11.7% 57.8% 26.6% 3.9%   
% dentro de Q20_Idade 21.7% 30.5% 31.5% 45.5%   
% de Total 3.5% 17.2% 7.9% 1.2% 29.7% 

Estar com os amigos/ Sair com os 
amigos/ Conviver/ Dançar 

Contagem 27 72 26 3 128 
% dentro de Q23 21.1% 56.3% 20.3% 2.3%   
% dentro de Q20_Idade 39.1% 29.6% 24.1% 27.3%   
% de Total 6.3% 16.7% 6.0% .7% 29.7% 

Actividade musical Contagem 7 65 28 1 101 
% dentro de Q23 6.9% 64.4% 27.7% 1.0%   
% dentro de Q20_Idade 10.1% 26.7% 25.9% 9.1%   
% de Total 1.6% 15.1% 6.5% .2% 23.4% 

Actividades artísticas, criativas 
Pintar/ Desenhar/ Fazer Fotografia, 

Contagem 4 29 19 4 56 
% dentro de Q23 7.1% 51.8% 33.9% 7.1%   
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Em relação à perspectiva sobre a comunicação mediada por tecnologia, confirmámos que, 

não só a consideram positiva, descrevendo-a como: boa (27% dentro do universo dos 13-15; 

24% dentro do grupo 16-18); útil (24,6% dentro do grupo 13-15; 21,3% dentro do grupo 16-18); 

indispensável (19,4% dentro do grupo 16-18); assim como a valorizam por ser facilitadora 

da comunicação (21,9% dentro do grupo 13-15, 32,9% dentro do grupo 16-18), permitir a 

comunicação à distância (14,1% dentro do grupo 13-15, 18,1% dentro do grupo 16-18), e 

proporcionar a manutenção/fortalecimento de laços afectivos existentes (13,5% dentro do 

grupo 16-18) (ver Tabela 6). Revelando uma perspectiva a favor da comunicação mediada 

por tecnologia, tal como havia sido identificado no panorama americano. 

 

Tabela 6: Posição face à comunicação mediada por tecnologia, resultante das respostas à questão aberta Q1., 
por categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

% dentro de Q1) Posição…* Q20) Idade 601 73.8% 213 26.2% 814 100.0% 
       

Posição face à Comunicação Mediada por tecnologia (Q1), por categoria Idade 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Genéricas Bom Contagem 37 93 38 8 176 

% dentro de Q1) Posição… 21.0% 52.8% 21.6% 4.5%   
% dentro de Idade 42.5% 27.8% 24.5% 32.0%   
% de Total 6.2% 15.5% 6.3% 1.3% 29.3% 

Genéricas - Útil Contagem 17 82 33 6 138 
% dentro de Q1) Posição… 12.3% 59.4% 23.9% 4.3%   
% dentro de Idade 19.5% 24.6% 21.3% 24.0%   
% de Total 2.8% 13.6% 5.5% 1.0% 23.0% 

Comunicacao - Facilita a 
comunicação 

Contagem 6 73 51 5 135 
% dentro de Q1) Posição… 4.4% 54.1% 37.8% 3.7%   
% dentro de Idade 6.9% 21.9% 32.9% 20.0%   
% de Total 1.0% 12.1% 8.5% .8% 22.5% 

Generica - Rapida Contagem 11 52 27 5 95 
% dentro de Q1) Posição… 11.6% 54.7% 28.4% 5.3%   
% dentro de Idade 12.6% 15.6% 17.4% 20.0%   
% de Total 1.8% 8.7% 4.5% .8% 15.8% 

Comunicacao - Permite a 
comunicação a distancia 

Contagem 12 47 28 1 88 
% dentro de Q1) Posição… 13.6% 53.4% 31.8% 1.1%   
% dentro de Idade 13.8% 14.1% 18.1% 4.0%   
% de Total 2.0% 7.8% 4.7% .2% 14.6% 

Generica - IIndispensável/ 
Necessária/ Importante 

Contagem 9 45 30 2 86 
% dentro de Q1) Posição… 10.5% 52.3% 34.9% 2.3%   
% dentro de Idade 10.3% 13.5% 19.4% 8.0%   
% de Total 1.5% 7.5% 5.0% .3% 14.3% 

Generica - Prática Contagem 6 31 13 3 53 
% dentro de Q1) Posição… 11.3% 58.5% 24.5% 5.7%   
% dentro de Idade 6.9% 9.3% 8.4% 12.0%   
% de Total 1.0% 5.2% 2.2% .5% 8.8% 

Emocao-Mantem/ Fortalece 
laços afectivos já existentes 

Contagem 6 25 21 1 53 
% dentro de Q1) Posição… 11.3% 47.2% 39.6% 1.9%   
% dentro de Idade 6.9% 7.5% 13.5% 4.0%   
% de Total 1.0% 4.2% 3.5% .2% 8.8% 

Edicao de imagens % dentro de Q20_Idade 5.8% 11.9% 17.6% 36.4%   
% de Total .9% 6.7% 4.4% .9% 13.0% 

Estar com a família Contagem 11 21 9 2 43 
% dentro de Q23 25.6% 48.8% 20.9% 4.7%   
% dentro de Q20_Idade 15.9% 8.6% 8.3% 18.2%   
% de Total 2.6% 4.9% 2.1% .5% 10.0% 
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Indo no sentido do estudo de Watkins (2009), embora haja uma utilização global e 

crescente da Comunicação Mediada por tecnologia, estes nativos continuam a valorizar a 

presencial, e não deixam de a desejar. Consideram que são dois tipos de comunicação 

muito distintos (70,8% dentro do grupo 13-15; 66,7% dentro do grupo 16-18) e valorizam, na 

comunicação presencial, a linguagem expressiva do corpo através das diferentes formas de 

cognição (visual, táctil, olfactiva) (36,5% dentro do grupo 13-15; 42% dentro do grupo 16-18) 

e, por conseguinte, o seu sentido de presença, considerando-a mais verdadeira, séria e real 

dado que proporciona uma noção mais concreta do interlocutor (23,7% dentro do grupo     

13-15; 26,9% dentro do grupo 16-18).  Esta visão está enquadrada pela Teoria da Presença 

Social (Walther, 2011) (ver 2.3.5. “Comunicação interpessoal mediada por computador”), 

que valoriza a linguagem não-verbal, presente na comunicação presencial. Por outro lado, 

na mediada por tecnologia, os aspectos mais referenciados são ( para 21,3% dentro do 

grupo 13-15; e 30,8% dentro do grupo 16-18): a possibilidade de manipulações e burlas sobre 

a identidade; uma comunicação evasiva, tornando-a, menos séria; e menos real que a 

presencial. Relativamente aos aspectos expressivos e emotivos da comunicação, há uma 

valorização nítida da comunicação presencial, face à mediada, por considerarem: a 

primeira mais adequada (22,6% dentro do grupo 13-15; 19,3% dentro do grupo 16-18), mais 

expressiva (11,8% dentro do grupo 16-18), mais propícia à intimidade, (10,9% dentro do 

grupo 16-18); contra a segunda, que identificam como sendo impessoal / limitada em 

termos de expressão / pouco expressiva (20,8% dentro do grupo 13-15; 22,4% dentro do 

grupo 16-18) (ver Tabela 7). 

Por outro lado, há uma margem significativa que valoriza a possibilidade da comunicação 

mediada ser desinibidora quando se trata da comunicação de emoções ou assuntos 

considerados sensíveis (25,7% dentro do grupo 13-15; 15,9% dentro do grupo 16-18), face à 

presencial que identificam como inibidora (19,2% dentro do grupo 13-15; 11,8% dentro do 

grupo 16-18) (ver Tabela 7). Este é uma aspecto referenciado por Turkle (2008), em relação 

ao uso da tecnologia pelos jovens, mas também se enquadra na descrição psicológica dos 

adolescentes, por Klindon & Thompson (1999). Esta vertente poderá também ser 

enquadrada pelo Modelo de Identidade Social dos Efeitos da Desindividualização, de Spear 

& Lea (Walther, 2011), que indica que a desindividualização, criada pela ausência de pistas 

identitárias do outro, promove a proximidade interpessoal (ver 2.3.5. “Comunicação 

interpessoal mediada por computador”). 

  



 

 

100 

Tabela 7: Caracterização comparativa da comunicação presencial com a mediada por tecnologia, por 
categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q2 Comparação * 20) Idade 116 14.3% 698 85.7% 814 100.0% 
Q2 Caracterização Comunicação Presencial *Q20_Idade 468 57.5% 346 42.5% 814 100.0% 
Q2 Caracterização Comunicação Mediada Tec. *Q20_Idade 366 45.0% 448 55.0% 814 100.0% 
       

Respostas mais comuns para Comparação entre Comunicação Presencial vs. Mediada por Tecnologia 
(Q2), por categoria Idade 

    20) Idade 
Total     10-12 13-15 16-18 Mais de 18 

Muito diferentes Contagem 5 51 18 1 75 
% dentro de 2) Diferenças... 6.7% 68.0% 24.0% 1.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 33.3% 70.8% 66.7% 50.0% 64.7% 
% de Total 4.3% 44.0% 15.5% .9% 64.7% 

Pouco diferentes Contagem 4 14 3 0 21 
% dentro de 2) Diferenças... 19.0% 66.7% 14.3% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 26.7% 19.4% 11.1% .0% 18.1% 
% de Total 3.4% 12.1% 2.6% .0% 18.1% 

Ambas boas Contagem 2 2 0 0 4 
% dentro de 2) Diferenças... 50.0% 50.0% .0% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 13.3% 2.8% .0% .0% 3.4% 
% de Total 1.7% 1.7% .0% .0% 3.4% 

Complementares Contagem 1 3 2 1 7 
% dentro de 2) Diferenças... 14.3% 42.9% 28.6% 14.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 6.7% 4.2% 7.4% 50.0% 6.0% 
% de Total .9% 2.6% 1.7% .9% 6.0% 

Iguais Contagem 3 2 4 0 9 
% dentro de 2) Diferenças... 33.3% 22.2% 44.4% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 20.0% 2.8% 14.8% .0% 7.8% 
% de Total 2.6% 1.7% 3.4% .0% 7.8% 

Total 

Contagem 15 72 27 2 116 
% dentro de 2) Diferenças... 12.9% 62.1% 23.3% 1.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 12.9% 62.1% 23.3% 1.7% 100.0% 

 

Respostas mais frequentes para caracterização Comunicação Presencial (verificadas na vertente de 
resposta aberta) (Q2), por categoria Idade 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Valorização da linguagem expressiva do 
corpo através das diferentes formas de 
cognição: visual,tacto,olfacto 

Contagem 27 97 50 4 178 
% dentro de 
$Q2_ComPres 

15.2% 54.5% 28.1% 2.2%   

% dentro de 20) Idade 39.7% 36.5% 42.0% 26.7%   
% de Total 5.8% 20.7% 10.7% .9% 38.0% 

Mais verdadeira, mais real, mais séria, 
Noção mais concreta do interlocutor 

Contagem 16 63 32 5 116 
% dentro de 
$Q2_ComPres 

13.8% 54.3% 27.6% 4.3%   

% dentro de 20) Idade 23.5% 23.7% 26.9% 33.3%   
% de Total 3.4% 13.5% 6.8% 1.1% 24.8% 

Mais Emocional/ emotiva Contagem 9 60 23 3 95 
% dentro de 
$Q2_ComPres 

9.5% 63.2% 24.2% 3.2%   

% dentro de 20) Idade 13.2% 22.6% 19.3% 20.0%   
% de Total 1.9% 12.8% 4.9% .6% 20.3% 

Inibidora/ Mais difícil de expressar emoções Contagem 9 51 14 2 76 
% dentro de 
$Q2_ComPres 

11.8% 67.1% 18.4% 2.6%   

% dentro de 20) Idade 13.2% 19.2% 11.8% 13.3%   
% de Total 1.9% 10.9% 3.0% .4% 16.2% 

Melhor Contagem 7 36 21 2 66 
% dentro de 
$Q2_ComPres 

10.6% 54.5% 31.8% 3.0%   

% dentro de 20) Idade 10.3% 13.5% 17.6% 13.3%   
% de Total 1.5% 7.7% 4.5% .4% 14.1% 

Mais expressiva, Mais intensa Contagem 3 26 14 1 44 
% dentro de 
$Q2_ComPres 

6.8% 59.1% 31.8% 2.3%   

% dentro de 20) Idade 4.4% 9.8% 11.8% 6.7%   
% de Total .6% 5.6% 3.0% .2% 9.4% 

Mais íntima/ vocacionada para intimidade Contagem 2 19 13 2 36 
% dentro de 
$Q2_ComPres 

5.6% 52.8% 36.1% 5.6%   

% dentro de 20) Idade 2.9% 7.1% 10.9% 13.3%   
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% de Total .4% 4.1% 2.8% .4% 7.7% 
Maior esclarecimento/ maior e melhor 
compreensão, Mais eficaz 

Contagem 5 28 5 3 41 
% dentro de 
$Q2_ComPres 

12.2% 68.3% 12.2% 7.3%   

% dentro de 20) Idade 7.4% 10.5% 4.2% 20.0%   
% de Total 1.1% 6.0% 1.1% .6% 8.8% 

Mais directa Contagem 2 9 9 0 20 
% dentro de 
$Q2_ComPres 

10.0% 45.0% 45.0% .0%   

% dentro de 20) Idade 2.9% 3.4% 7.6% .0%   
% de Total .4% 1.9% 1.9% .0% 4.3% 

Associada a maior quantidade de 
informação 

Contagem 3 10 6 0 19 
% dentro de 
$Q2_ComPres 

15.8% 52.6% 31.6% .0%   

% dentro de 20) Idade 4.4% 3.8% 5.0% .0%   
% de Total .6% 2.1% 1.3% .0% 4.1% 

 

Respostas mais frequentes para caracterização Comunicação Mediada por tecnologia  (verificadas na 
vertente de resposta aberta) (Q2), por categoria Idade 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Não real, pouco séria, Propicia engano e 
falsidade sobre interlocutor, Mais evasiva 

Contagem 11 43 33 4 91 
% dentro de 
Q2_ComMed 

12.1% 47.3% 36.3% 4.4%   

% dentro de 20) Idade 25.0% 21.3% 30.8% 30.8%   
% de Total 3.0% 11.7% 9.0% 1.1% 24.9% 

Desinibidora/ Mais fácil de expressar 
emoções 

Contagem 10 52 17 2 81 
% dentro de 
Q2_ComMed 

12.3% 64.2% 21.0% 2.5%   

% dentro de 20) Idade 22.7% 25.7% 15.9% 15.4%   
% de Total 2.7% 14.2% 4.6% .5% 22.1% 

Impessoal, Limitada em termos de 
expressão, Pouco expressiva 

Contagem 7 42 24 0 73 
% dentro de 
Q2_ComMed 

9.6% 57.5% 32.9% .0%   

% dentro de 20) Idade 15.9% 20.8% 22.4% .0%   
% de Total 1.9% 11.5% 6.6% .0% 19.9% 

Permite Comunicação a distância Contagem 8 20 13 0 41 
% dentro de 
Q2_ComMed 

19.5% 48.8% 31.7% .0%   

% dentro de 20) Idade 18.2% 9.9% 12.1% .0%   
% de Total 2.2% 5.5% 3.6% .0% 11.2% 

Mais fácil Contagem 1 15 10 1 27 
% dentro de 
Q2_ComMed 

3.7% 55.6% 37.0% 3.7%   

% dentro de 20) Idade 2.3% 7.4% 9.3% 7.7%   
% de Total .3% 4.1% 2.7% .3% 7.4% 

Propicia falhas de comunicação e  
mal-entendidos 

Contagem 2 7 6 2 17 
% dentro de 
Q2_ComMed 

11.8% 41.2% 35.3% 11.8%   

% dentro de 20) Idade 4.5% 3.5% 5.6% 15.4%   
% de Total .5% 1.9% 1.6% .5% 4.6% 

 

Em termos de grupo preferencial para comunicação, os resultados enquadram-se na 

descrição psicológica dos adolescentes, que nos indica que, nesta fase, as figuras mais 

próximas deixaram de ser os pais e passaram a ser os amigos (Kindlon & Thompson & 

Thompson, 1999). Como tal, “Amigos” é o grupo de eleição, com quem o Nativo Digital 

comunica mais (635 casos de respostas válidas à sub-questão “Amigos”): “Mesmo muito” 

por 52,7% dentro do grupo 13-15; 49,1% dentro do grupo 16-18; “Muito” por 34,5% dentro do 

grupo 13-15; 34,4% dentro do grupo 16-18). Embora num universo menor de respondentes 

(273 respostas válidas), o grupo “Namorado/namorada” tem também um valor  

significativo: “Mesmo muito” por 59,7% dentro do grupo 13-15 e 56% dentro do grupo 16-18; 

“Muito” por 31,5% dentro do grupo 13-15 e 18,7% dentro do grupo 16-18. A família (634 casos 

de respostas válidas a esta sub-questão) é um grupo que apresenta uma queda, na 
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passagem dos 10-12 anos para a adolescência, tal como evidenciado pelo aspecto anterior 

(Kindlon & Thompson & Thompson, 1999): “Mesmo Muito” é indicado por 50,5% dentro do 

grupo 10-12, 31, 1% dentro do grupo 13-15 e 25,8% dentro do grupo 16-18;  “Muito” é 

referenciado por 22,9% dentro do grupo 13-15 e 25,3% dentro do grupo 16-18. O grupo 

identificado com menos comunicação diária é o grupo dos “Vizinhos” (549 respostas 

válidas), com “Muito pouco” por 51, 5% dentro do grupo 13-15 e 53,1% dentro do grupo 16-18 

(ver Tabela 8). 

 

Tabela 8:  Caracterização dos grupos com quem mais o indivíduo comunica diariamente, por categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q3_1 Comunicas mais? Família * 20) Idade 634 77.9% 180 22.1% 814 100.0% 
Q3_2 Comunicas mais? Colegas * 20) Idade 631 77.5% 183 22.5% 814 100.0% 
Q3_3 Comunicas mais? Professores * 20) Idade 564 69.3% 250 30.7% 814 100.0% 
Q3_4 Comunicas mais? Amigos * 20) Idade 635 78.0% 179 22.0% 814 100.0% 
Q3_5 Comunicas mais? Namorada/namorado * 20) Idade 273 33.5% 541 66.5% 814 100.0% 
Q3_6 Comunicas mais? Vizinhos * 20) Idade 549 67.4% 265 32.6% 814 100.0% 
       

Caracterização segundo as respostas mais comuns à pergunta "No teu dia-a-dia, com quem 
comunicas mais?" (Q3), por categoria idade. 

      20) Idade 

Total       10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Amigos 

Mesmo 
muito 

Contagem 47 185 80 2 314 
% dentro de 3) Comunicas mais? – 
Amigos 

15.0% 58.9% 25.5% .6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 49.5% 52.7% 49.1% 7.7% 49.4% 
% de Total 7.4% 29.1% 12.6% .3% 49.4% 

Muito Contagem 28 121 56 10 215 
% dentro de 3) Comunicas mais? – 
Amigos 

13.0% 56.3% 26.0% 4.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 29.5% 34.5% 34.4% 38.5% 33.9% 
% de Total 4.4% 19.1% 8.8% 1.6% 33.9% 

 

Namorada/ 
Namorado 

Mesmo 
muito 

Contagem 6 86 51 7 150 
% dentro de 3) Comunicas mais? - 
Namorada/namorado 

4.0% 57.3% 34.0% 4.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 28.6% 59.7% 56.0% 41.2% 54.9% 
% de Total 2.2% 31.5% 18.7% 2.6% 54.9% 

Muito Contagem 7 33 23 5 68 
% dentro de 3) Comunicas mais? - 
Namorada/namorado 

10.3% 48.5% 33.8% 7.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 33.3% 22.9% 25.3% 29.4% 24.9% 
% de Total 2.6% 12.1% 8.4% 1.8% 24.9% 

 

Família 

Muito Contagem 24 130 61 9 224 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Família 10.7% 58.0% 27.2% 4.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.8% 37.1% 37.4% 32.1% 35.3% 
% de Total 3.8% 20.5% 9.6% 1.4% 35.3% 

Mesmo 
muito 

Contagem 47 109 42 6 204 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Família 23.0% 53.4% 20.6% 2.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 50.5% 31.1% 25.8% 21.4% 32.2% 
% de Total 7.4% 17.2% 6.6% .9% 32.2% 

 

Vizinhos 

Muito 
pouco 

Contagem 39 153 78 10 280 
% dentro de 3) Comunicas mais? – 
Vizinhos 

13.9% 54.6% 27.9% 3.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 47.0% 51.5% 53.1% 45.5% 51.0% 
% de Total 7.1% 27.9% 14.2% 1.8% 51.0% 
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Para comunicarem com o grupo de pessoas mais próximas, a escolha dos meios de 

comunicação mais usados são: a Comunicação presencial (“Conversar frente a frente”)  

(636 respostas válidas), identificada com “Mesmo muito” por 44,3% dentro do grupo 13-15 e 

52,4% dentro do grupo 16-18, e “Muito” por 41,2% dentro do grupo 13-15 e 36,1% dentro do 

grupo 16-18; o “Envio de SMS por telemóvel” (628 respostas válidas), com “Mesmo muito” 

por 42% dentro do grupo 13-15 e 47% dentro do grupo 16-18 e “Muito” por 28% dentro do 

grupo 13-15 e 29,9% dentro do grupo 16-18; e os Serviços de “Instant Messaging” como MSN 

(Messenger) ou Google Talk (612 respostas válidas), identificada com “Muito” por 34,1% 

dentro do grupo 13-15 e 29,9% dentro do grupo 16-18 e “Mesmo muito” por 30,6% dentro do 

grupo 13-15 e 21,3% dentro do grupo 16-18. Em oposição a estas preferências destaca-se 

como o menos usado: o “Envio de MMS por telemóvel” (525 respostas válidas) identificado 

com “Muito pouco” por 64,3% dentro do grupo 13-15 e 70,7% dentro do grupo 16-18 (ver 

Tabela 9). Estas respostas são consonantes com o tempo que ocupam por dia nestes meios, 

a comunicar com as pessoas mais próximas, salientando o tempo máximo em meios como: 

“Conversar frente a frente” (comunicação presencial) com “2-5 horas” por 36,6% dentro do 

grupo 13-15 e 41,2% dentro do grupo 16-18, e “8-12 horas” por 29,5% dentro do grupo 13-15 e 

28,5% dentro do grupo 16-18; Instant Messaging (como MSN ou Google Talk) com “2-5 

horas” por 32,7% dentro do grupo 13-15 e 30,9% dentro do grupo 16-18, e “1 hora” por 29,8% 

dentro do grupo 13-15 e 23,6% dentro do grupo 16-18. E os meios nos quais ocupam nenhum 

ou pouco tempo diário: “Chat Rooms” com “Nenhum” por 41,8% dentro do grupo 13-15 e 

40,6% dentro do grupo 16-18, e “5 min” por 48,3% dentro do grupo 13-15 e 53,3% dentro do 

grupo 16-18; “Enviar MMS pelo telemóvel” com “Nenhum” por 31,3% dentro do grupo 13-15 e 

33,9% dentro do grupo 16-18, e “5 min” por 58,38% dentro do grupo 13-15 e 59,4% dentro do 

grupo 16-18 (ver Tabela 10). 

Estas respostas vão também de encontro à caracterização do Nativos Digital, identificada 

em 2.4.2. Caracterização do Nativo Digital”, particularmente, à preferência por mediação 

tecnológica (Palfrey & Gasser, 2008; Israel, 2006), mantendo também a comunicação 

presencial (Watkins, 2009). Na mediação tecnológica os resultados demonstram também 

uma consonância na preferência de SMS e de serviços de Mensagens Instantâneas como 

MSN – Messenger©. Consideramos que o facto das Redes Sociais não obterem grande 

representatividade de escolha nestes resultados, se poderá dever à circunstância do 

inquérito ter sido efectuado entre Agosto e Setembro de 2009, imediatamente antes do 

grande “boom” das Redes Sociais45 como Facebook© e Twiter©. 

 

                                                
45  As informções sobre as Redes sociais,  em estudos científicos nacionais (Narciso, 2010; Taborda, 2010), na 
imprensa nacional (Chevalier, 2010), surgem essencialmente após estas se tornarem um fenómeno de massas 
também em Portugal, o que se verifica em finais de 2009.  
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Tabela 9: Identificação do meio de comunicação mais usado diariamente, com as pessoas mais próximas, por 
categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q4_2 Meio usas mais? Enviar SMS por telemóvel * 20) Idade 628 77.1% 186 22.9% 814 100.0% 
Q4_3 Meio usas mais? Enviar MMS por telemóvel * 20) Idade 525 64.5% 289 35.5% 814 100.0% 
Q4_5 Meio usas mais? Conversar frente-a-frente * 20) Idade 636 78.1% 178 21.9% 814 100.0% 
Q4_6 Meio usas mais? MSN (Messenger) * 20) Idade 612 75.2% 202 24.8% 814 100.0% 
       

Respostas mais frequentes para a identificação do tipo de meio(s) mais usado(s) na comunicação 
com as pessoas mais próximas (Q4), por categoria Idade. 

      20) Idade 

Total       10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Q4_5 
Conversar 
Frente a 
Frente 

Mesmo 
muito 

Contagem 43 156 87 9 295 
% dentro de Q4_5 14.6% 52.9% 29.5% 3.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 46.7% 44.3% 52.4% 34.6% 46.4% 
% de Total 6.8% 24.5% 13.7% 1.4% 46.4% 

Muito Contagem 34 145 60 10 249 
% dentro de Q4_5 13.7% 58.2% 24.1% 4.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 37.0% 41.2% 36.1% 38.5% 39.2% 
% de Total 5.3% 22.8% 9.4% 1.6% 39.2% 

Q4_2  
Enviar SMS 
por 
Telemóvel 

Mesmo 
muito 

Contagem 18 147 77 8 250 
% dentro de Q4_2 7.2% 58.8% 30.8% 3.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 20.5% 42.0% 47.0% 30.8% 39.8% 
% de Total 2.9% 23.4% 12.3% 1.3% 39.8% 

Muito Contagem 24 98 49 10 181 
% dentro de Q4_2 13.3% 54.1% 27.1% 5.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 27.3% 28.0% 29.9% 38.5% 28.8% 
% de Total 3.8% 15.6% 7.8% 1.6% 28.8% 

Q4_6  
Instant 
Messaging: 
MSN 
(Messenger)/ 
Google Talk 
ou Yahoo  

Muito Contagem 23 116 49 2 190 
% dentro de Q4_6  12.1% 61.1% 25.8% 1.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 27.4% 34.1% 29.9% 8.3% 31.0% 
% de Total 3.8% 19.0% 8.0% .3% 31.0% 

Mesmo 
muito 

Contagem 20 104 35 6 165 
% dentro de Q4_6  12.1% 63.0% 21.2% 3.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 23.8% 30.6% 21.3% 25.0% 27.0% 
% de Total 3.3% 17.0% 5.7% 1.0% 27.0% 

 

Q4_3 
Enviar MMS 
por 
Telemóvel 

Muito pouco Contagem 47 189 99 13 348 
% dentro de Q4_3 13.5% 54.3% 28.4% 3.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 68.1% 64.3% 70.7% 59.1% 66.3% 
% de Total 9.0% 36.0% 18.9% 2.5% 66.3% 

  
 
Tabela 10: Caracterização aproximada de tempo diário, que o utilizador ocupa com as pessoas mais próximas, 
por meio de comunicação, por categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q6_3 Quanto tempo…?Enviar MMS por telemóvel * 20)Idade 639 78.5% 175 21.5% 814 100.0% 
Q6_5 Quanto tempo…? Conversar frente-a-frente * 20) 
Idade 

639 78.5% 175 21.5% 814 100.0% 

Q6_6 Quanto tempo…? MSN (Messenger) ou Google Talk 
ou Yahoo * 20) Idade 

639 78.5% 175 21.5% 814 100.0% 

Q6_7 Quanto tempo …? - Chat rooms * 20) Idade 639 78.5% 175 21.5% 814 100.0% 
       
Caracterização aproximada do tempo diário, que o utilizador ocupa em comunicação com as pessoas 

mais próximas, por meio de comunicação (Q6), por categoria Idade. 
      20) Idade 

Total       10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Q6_5 
Conversar 
Frente a 
Frente 

2-5 h Contagem 23 129 68 9 229 
% dentro de Q6_5  10.0% 56.3% 29.7% 3.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 24.5% 36.6% 41.2% 32.1% 35.8% 
% de Total 3.6% 20.2% 10.6% 1.4% 35.8% 

8-12 h Contagem 25 104 47 4 180 
% dentro de Q4_4  13.9% 57.8% 26.1% 2.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 26.6% 29.5% 28.5% 14.3% 28.2% 
% de Total 3.9% 16.3% 7.4% .6% 28.2% 

Q6_6 
Instant 

2-5 h Contagem 17 115 51 3 186 
% dentro de Q6_6 9.1% 61.8% 27.4% 1.6% 100.0% 
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Messaging: 
MSN 
(Messenger)/ 
Google Talk/ 
Yahoo 

% dentro de 20) Idade 18.1% 32.7% 30.9% 10.7% 29.1% 
% de Total 2.7% 18.0% 8.0% .5% 29.1% 

1h Contagem 23 105 39 2 169 
% dentro de Q6_6 13.6% 62.1% 23.1% 1.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 24.5% 29.8% 23.6% 7.1% 26.4% 
% de Total 3.6% 16.4% 6.1% .3% 26.4% 

 

Q6_7 
ChatRooms 

Nenhum Contagem 48 147 67 13 275 
% dentro de Q6_7 17.5% 53.5% 24.4% 4.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 51.1% 41.8% 40.6% 46.4% 43.0% 
% de Total 7.5% 23.0% 10.5% 2.0% 43.0% 

5 min Contagem 39 170 88 13 310 
% dentro de Q6_7 12.6% 54.8% 28.4% 4.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 41.5% 48.3% 53.3% 46.4% 48.5% 
% de Total 6.1% 26.6% 13.8% 2.0% 48.5% 

Q6_3 
Enviar MMS 
por Telemóvel 

Nenhum Contagem 45 110 56 7 218 
% dentro de Q6_3  20.6% 50.5% 25.7% 3.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 47.9% 31.3% 33.9% 25.0% 34.1% 
% de Total 7.0% 17.2% 8.8% 1.1% 34.1% 

5 min Contagem 47 207 98 17 369 
% dentro de Q6_3  12.7% 56.1% 26.6% 4.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 50.0% 58.8% 59.4% 60.7% 57.7% 
% de Total 7.4% 32.4% 15.3% 2.7% 57.7% 

 

Os temas mais abordados46 entre o indivíduo e as pessoas que considera mais próximas 

reflectem uma maior incidência naqueles que estão centrados em si: “Do que faço” com 

88,9% dentro do grupo 13-15 e 93,9% dentro do grupo 16-18, e “Dos meus problemas” por 

67% dentro do grupo 13-15 e 78,8% dentro do grupo 16-18. Seguem-se temas sobre as 

pessoas mais próximas: “De outros Amigos” por 67% dentro do grupo 13-15 e 77,6% dentro 

do grupo 16-18. Também significativa a resposta “De estudo”, dado fazer parte da realidade 

diária dos adolescentes: por 67% dentro do grupo 13-15 e 77,6% dentro do grupo 16-18. 

Segue-se “Da família” por 42,2% dentro do grupo 13-15 e 54,5% dentro do grupo 16-18 (ver 

Tabela 11). 

Tabela 11: Caracterização dos temas abordados com as pessoas próximas, por categoria Idade. 
 

                                                
46  Os valores apresentados são de ordem superior às respostas anteriores, pois aqui os participantes podiam 
selecionar várias das respostas possíveis. 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q7_Assuntos abordados*Q20_Idade 637 78.3% 177 21.7% 814 100.0% 
       

Caracterização dos temas abordados com as pessoas próximas (Q7), por categoria Idade. 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Do que faço Contagem 77 312 155 23 567 

% dentro de Q7_Assuntos abordados 13.6% 55.0% 27.3% 4.1%   
% dentro de Q20_Idade 81.9% 88.9% 93.9% 85.2%   
% de Total 12.1% 49.0% 24.3% 3.6% 89.0% 

Dos meus problemas Contagem 38 235 130 18 421 
% dentro de Q7_Assuntos abordados 9.0% 55.8% 30.9% 4.3%   
% dentro de Q20_Idade 40.4% 67.0% 78.8% 66.7%   
% de Total 6.0% 36.9% 20.4% 2.8% 66.1% 

De outros amigos Contagem 48 235 128 15 426 
% dentro de Q7_Assuntos abordados 11.3% 55.2% 30.0% 3.5%   
% dentro de Q20_Idade 51.1% 67.0% 77.6% 55.6%   
% de Total 7.5% 36.9% 20.1% 2.4% 66.9% 

De estudo Contagem 54 211 114 15 394 
% dentro de Q7_Assuntos abordados 13.7% 53.6% 28.9% 3.8%   
% dentro de Q20_Idade 57.4% 60.1% 69.1% 55.6%   
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Sobre o peso do tema na decisão àcerca da escolha do meio de comunicação, para 

comunicar com as pessoas mais próximas, os resultados apresentam uma concentração em 

torno da resposta “Médio” e “Muito pouco”: “Médio” foi a resposta de 30, 3% dentro do 

grupo 13-15 e 32,7% dentro do grupo 16-18 e “Muito” com 19,7% dentro do grupo 13-15 e 

23,5% dentro do grupo 16-18; “Muito pouco”  foi a resposta de 23,2% dentro do grupo 13-15 e 

20,3% dentro do grupo 16-18 (ver Tabela 12).  

 

Tabela 12: Caracterização do impacto do tema da conversa, na escolha de meio de comunicação (Q8.) , por 
categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

8) O tema determina escolha do formato? * 20) Idade 563 69.2% 251 30.8% 814 100.0% 
       
Caracterização do impacto do tema da conversa na escolha do meio de comunicação (Q8), por 
categoria Idade.  

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito pouco Contagem 22 72 31 5 130 

% dentro de 8) O tema …)? 16.9% 55.4% 23.8% 3.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 29.3% 23.2% 20.3% 20.0% 23.1% 
% de Total 3.9% 12.8% 5.5% .9% 23.1% 

Pouco Contagem 15 54 25 5 99 
% dentro de 8) O tema …)? 15.2% 54.5% 25.3% 5.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 20.0% 17.4% 16.3% 20.0% 17.6% 
% de Total 2.7% 9.6% 4.4% .9% 17.6% 

Médio Contagem 20 94 50 6 170 
% dentro de 8) O tema …)? 11.8% 55.3% 29.4% 3.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 26.7% 30.3% 32.7% 24.0% 30.2% 
% de Total 3.6% 16.7% 8.9% 1.1% 30.2% 

Muito Contagem 14 61 36 5 116 
% dentro de 8) O tema …)? 12.1% 52.6% 31.0% 4.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 18.7% 19.7% 23.5% 20.0% 20.6% 
% de Total 2.5% 10.8% 6.4% .9% 20.6% 

Mesmo muito Contagem 4 29 11 4 48 
% dentro de 8) O tema …)? 8.3% 60.4% 22.9% 8.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 5.3% 9.4% 7.2% 16.0% 8.5% 
% de Total .7% 5.2% 2.0% .7% 8.5% 

 

Sendo a simultaneidade de tarefas ou “multitasking”, uma das características dos Nativos 

Digitais, procuramos identificar de que modo este aspecto se verificava também junto da 

nossa amostra e se era valorizada pela mesma. A sua importância é valorizada: 31,5% 

dentro do grupo 13-15 e 27,3% dentro do grupo 16-18 consideram “Média” a sua 

importância; mas 25,3% dentro do grupo 13-15 e 32,9% dentro do grupo 16-18 consideram 

“Mesmo” importante, e 19,1% dentro do grupo 13-15 e 19,3% dentro do grupo 16-18 

consideram-na “Mesmo muito” importante (ver Tabela 13). 

% de Total 8.5% 33.1% 17.9% 2.4% 61.9% 
Da família Contagem 27 148 90 19 284 

% dentro de Q7_Assuntos abordados 9.5% 52.1% 31.7% 6.7%   
% dentro de Q20_Idade 28.7% 42.2% 54.5% 70.4%   
% de Total 4.2% 23.2% 14.1% 3.0% 44.6% 



 

 

107 

Tabela 13: Importância atribuída ao "multitasking" ou simultaneidade de tarefas (Q10.), por categoria Idade 
(Q20.). 
 

 

 

 

Ao mesmo tempo procurámos perceber em que meios de comunicação os ND realizam 

tarefas em simultâneo (praticam o chamado “multitasking”) e nos quais, menos ou pouco, o 

fazem. Assim identificamos que o uso de SMS, de serviços de IM, e de Redes Sociais, são 

coincidentes com a realização de tarefas em simultâneo, para um grupo maior de 

indivíduos, e que a escolha de “Envio de SMS” é a que apresenta maior variedade de tarefas 

referenciadas (ver Tabela 14).  

Ao comunicar por SMS: 73% dentro do grupo 13-15 e 80,1% dentro do grupo 16-18 “Vêem 

televisão”; 63,7% dentro do grupo 13-15 e 70,2% dentro do grupo 16-18 “Ouvem música”; 

45,3% dentro do grupo 13-15 e 56,5% dentro do grupo 16-18 “Estão na escola”; 41,9% dentro 

do grupo 13-15 e 62,7% dentro do grupo 16-18 “Estão nos Transportes públicos”; 36,9% 

dentro do grupo 13-15 e 49,1% dentro do grupo 16-18 “Comem”; 29,2% dentro do grupo 16-18 

“Estudam”; contra 28,5% dentro do grupo 13-15 e 24,8% dentro do grupo 16-18 que “Não 

estão a fazer mais nada”. 

Na utilização de serviços de IM, como “MSN©”, as respostas reflectem valores 

ligeiramente menos expressivos, mas ainda assim significativos: 76% dentro do grupo 13-

15 e 75% dentro do grupo 16-18 “Ouvem música”; 45,2% dentro do grupo 13-15 e 50% dentro 

do grupo 16-18 “Vêem Televisão”; 23,4% dentro do grupo 13-15 e 30,1% dentro do grupo 16-18 

“Comem”; 24% dentro do grupo 16-18 “Comem”; contra 25,4% dentro do grupo 13-15 e 23,1% 

dentro do grupo 16-18 que “Não fazem mais nada”. 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

10) Consideras importante...* 20) Idade 615 75.6% 199 24.4% 814 100.0% 
       

Importância atribuída ao "multitasking" (Q10), por categoria Idade. 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 Mais de 18 
Médio Contagem 30 107 44 8 189 

% dentro de 10) Consideras...? 15.9% 56.6% 23.3% 4.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 34.1% 31.5% 27.3% 30.8% 30.7% 
% de Total 4.9% 17.4% 7.2% 1.3% 30.7% 

Muito Contagem 22 86 53 5 166 
% dentro de 10) Consideras...? 13.3% 51.8% 31.9% 3.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.0% 25.3% 32.9% 19.2% 27.0% 
% de Total 3.6% 14.0% 8.6% .8% 27.0% 

Mesmo muito Contagem 13 65 31 8 117 
% dentro de 10) Consideras...? 11.1% 55.6% 26.5% 6.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 14.8% 19.1% 19.3% 30.8% 19.0% 
% de Total 2.1% 10.6% 5.0% 1.3% 19.0% 

Muito pouco Contagem 11 36 21 5 73 
% dentro de 10) Consideras...? 15.1% 49.3% 28.8% 6.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 12.5% 10.6% 13.0% 19.2% 11.9% 
% de Total 1.8% 5.9% 3.4% .8% 11.9% 

Pouco Contagem 12 46 12 0 70 
% dentro de 10) Consideras...? 17.1% 65.7% 17.1% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 13.6% 13.5% 7.5% .0% 11.4% 
% de Total 2.0% 7.5% 2.0% .0% 11.4% 
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Nas Redes Sociais como Hi5© e Facebook©, as respostas reflectem valores próximos, 

embora ligeiramente inferiores, aos relativos a IM: 66,1% dentro do grupo 13-15 e 66,24% 

dentro do grupo 16-18 “Ouvem música”; 33,2% dentro do grupo 13-15 e 41,6% dentro do 

grupo 16-18 “Vêem Televisão”; 24% dentro do grupo 16-18 “Comem”; contra 31,8% dentro do 

grupo 13-15 e 27,2% dentro do grupo 16-18 que “Não fazem mais nada”. 

Em oposição, a escolha de meios de comunicação como FtF (comunicação presencial) e 

falar pelo telemóvel, apresentam um índice maior de respostas com ausência de tarefas 

simultâneas. No entanto, há ainda uma conjunto de respostas significativa s que apontam 

a simultaneidade de tarefas, enquanto este meios são utilizados. (ver Tabela 14).  

Na escolha de “Conversar frente a Frente” (FtF), as respostas indicam que: 72,1% dentro do 

grupo 13-15 e 72,8% dentro do grupo 16-18 “Não fazem mais nada”; contra 45,5% dentro do 

grupo 13-15 e 47,5% dentro do grupo 16-18 que “Estão na escola”,  25,8% dentro do grupo   

13-15 e 32,3% dentro do grupo 16-18 que “Comem”, e 23,8% dentro do grupo 13-15 e 32,3% 

dentro do grupo 16-18 que “Estão nos transportes públicos”.  

Quando  “Estão a falar ao telemóvel”, as respostas apresentam: 63,8% dentro do grupo       

13-15 e 60,4% dentro do grupo 16-18 que “Não fazem mais nada”; contra 41,2% dentro do 

grupo 13-15 e 39,5% dentro do grupo 16-18 que “Vêem televisão”, 24,7% dentro do grupo 13-

15 e 37,1% dentro do grupo 16-18 que “Estão nos Transportes públicos”, 25,3% dentro do 

grupo 13-15 e 34% dentro do grupo 16-18 que “Estão na escola”, 23,9% dentro do grupo 16-18 

que “Comem” e 23,9% dentro do grupo 16-18 que “Ouvem Música”. 

 

Tabela 14: Caracterização da simultaneidade, ou não, de funções enquanto se comunica com o grupo de pessoas 
mais próximas, por determinado meio de comunicação (Q9.), por categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q9_1"Quando falo com eles por telemóvel..."*Q20_Idade 615 75.6% 199 24.4% 814 100.0% 
Q9_2"Quando lhes envio SMS por telemóvel..."*Q20_Idade 619 76.0% 195 24.0% 814 100.0% 
Q9_3"Quando envio MMS por telemóvel..."*Q20_Idade 384 47.2% 430 52.8% 814 100.0% 
Q9_4"Quando comunico no Hi5, Facebook..."*Q20_Idade 481 59.1% 333 40.9% 814 100.0% 
Q9_5"Quando converso frente a frente..."*Q20_Idade 613 75.3% 201 24.7% 814 100.0% 
Q9_6"Quando no MSN ou Google Talk..."*Q20_Idade 590 72.5% 224 27.5% 814 100.0% 
Q9_7"Quando comunico em Chat Rooms..."*Q20_Idade 321 39.4% 493 60.6% 814 100.0% 
       

Caracterização da simultaneidade, ou não, de funções enquanto se comunica com o grupo de 
pessoas mais próximas, por determinado meio de comunicação (Q9), por categoria Idade.  

      20) Idade 

Total       10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 

Q9_2 
Quando 
lhes envio 
SMS por 
Telemóvel 

Vejo 
televisão 

Contagem 41 251 129 13 434 
% dentro de Q9_2 9.4% 57.8% 29.7% 3.0%   
% dentro de Q20_Idade 46.1% 73.0% 80.1% 52.0%   
% de Total 6.6% 40.5% 20.8% 2.1% 70.1% 

Ouço 
música 

Contagem 31 219 113 13 376 
% dentro de Q9_2 8.2% 58.2% 30.1% 3.5%   
% dentro de Q20_Idade 34.8% 63.7% 70.2% 52.0%   
% de Total 5.0% 35.4% 18.3% 2.1% 60.7% 

Estou na 
escola 

Contagem 22 156 91 8 277 
% dentro de Q9_2 7.9% 56.3% 32.9% 2.9%   
% dentro de Q20_Idade 24.7% 45.3% 56.5% 32.0%   
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% de Total 3.6% 25.2% 14.7% 1.3% 44.7% 
Estou nos 
transportes 
públicos 

Contagem 13 144 101 10 268 
% dentro de Q9_2 4.9% 53.7% 37.7% 3.7%   
% dentro de Q20_Idade 14.6% 41.9% 62.7% 40.0%   
% de Total 2.1% 23.3% 16.3% 1.6% 43.3% 

Como Contagem 11 127 79 7 224 
% dentro de Q9_2 4.9% 56.7% 35.3% 3.1%   
% dentro de Q20_Idade 12.4% 36.9% 49.1% 28.0%   
% de Total 1.8% 20.5% 12.8% 1.1% 36.2% 

Estudo Contagem 12 88 47 6 153 
% dentro de Q9_2 7.8% 57.5% 30.7% 3.9%   
% dentro de Q20_Idade 13.5% 25.6% 29.2% 24.0%   
% de Total 1.9% 14.2% 7.6% 1.0% 24.7% 

Não estou 
a fazer 
mais nada 

Contagem 39 98 40 10 187 
% dentro de Q9_2 20.9% 52.4% 21.4% 5.3%   
% dentro de Q20_Idade 43.8% 28.5% 24.8% 40.0%   
% de Total 6.3% 15.8% 6.5% 1.6% 30.2% 

Q9_4 
Quando 
comunicam 
no Hi5/ 
Facebook/... 

Ouço 
música 

Contagem 19 185 83 7 294 
% dentro de Q9_4 6.5% 62.9% 28.2% 2.4%   
% dentro de Q20_Idade 32.2% 66.1% 66.4% 41.2%   
% de Total 4.0% 38.5% 17.3% 1.5% 61.1% 

Vejo 
televisão 

Contagem 15 93 52 6 166 
% dentro de Q9_4 9.0% 56.0% 31.3% 3.6%   
% dentro de Q20_Idade 25.4% 33.2% 41.6% 35.3%   
% de Total 3.1% 19.3% 10.8% 1.2% 34.5% 

Como Contagem 2 53 30 4 89 
% dentro de Q9_4 2.2% 59.6% 33.7% 4.5%   
% dentro de Q20_Idade 3.4% 18.9% 24.0% 23.5%   
% de Total .4% 11.0% 6.2% .8% 18.5% 

Não estou 
a fazer 
mais nada 

Contagem 37 89 34 8 168 
% dentro de Q9_4 22.0% 53.0% 20.2% 4.8%   
% dentro de Q20_Idade 62.7% 31.8% 27.2% 47.1%   
% de Total 7.7% 18.5% 7.1% 1.7% 34.9% 

Q9_6 
Quando 
comunico 
no MSN ou 
Google 
Talk... 

Ouço 
música 

Contagem 37 254 117 9 417 
% dentro de Q9_6" 8.9% 60.9% 28.1% 2.2%   
% dentro de Q20_Idade 46.3% 76.0% 75.0% 45.0%   
% de Total 6.3% 43.1% 19.8% 1.5% 70.7% 

Vejo 
televisão 

Contagem 34 151 78 10 273 
% dentro de Q9_6" 12.5% 55.3% 28.6% 3.7%   
% dentro de Q20_Idade 42.5% 45.2% 50.0% 50.0%   
% de Total 5.8% 25.6% 13.2% 1.7% 46.3% 

Como Contagem 6 78 47 5 136 
% dentro de Q9_6"Quando no MSN ou 
Google Talk..." 

4.4% 57.4% 34.6% 3.7%   

% dentro de Q20_Idade 7.5% 23.4% 30.1% 25.0%   
% de Total 1.0% 13.2% 8.0% .8% 23.1% 

Não estou 
a fazer 
mais nada 

Contagem 31 85 36 5 157 
% dentro de Q9_6" 19.7% 54.1% 22.9% 3.2%   
% dentro de Q20_Idade 38.8% 25.4% 23.1% 25.0%   
% de Total 5.3% 14.4% 6.1% .8% 26.6% 

 

Q9_5  
Quando 
Converso 
Frente  
a Frente 

Não estou a fazer 
mais nada 

Contagem 64 246 115 21 446 
% dentro de Q9_5 14.3% 55.2% 25.8% 4.7%   
% dentro de Q20_Idade 72.7% 72.1% 72.8% 80.8%   
% de Total 10.4% 40.1% 18.8% 3.4% 72.8% 

Estou na escola Contagem 30 155 75 4 264 
% dentro de Q9_5 11.4% 58.7% 28.4% 1.5%   
% dentro de Q20_Idade 34.1% 45.5% 47.5% 15.4%   
% de Total 4.9% 25.3% 12.2% .7% 43.1% 

Como Contagem 17 88 51 7 163 
% dentro de Q9_5 10.4% 54.0% 31.3% 4.3%   
% dentro de Q20_Idade 19.3% 25.8% 32.3% 26.9%   
% de Total 2.8% 14.4% 8.3% 1.1% 26.6% 

Estou nos 
transportes 
públicos 

Contagem 8 81 51 5 145 
% dentro de Q9_5 5.5% 55.9% 35.2% 3.4%   
% dentro de Q20_Idade 9.1% 23.8% 32.3% 19.2%   
% de Total 1.3% 13.2% 8.3% .8% 23.7% 

Q9_1 
Quando Falo 
ao 
Telemóvel 
com eles… 

Não estou a fazer 
mais nada 

Contagem 59 217 96 15 387 
% dentro de Q9_1 15.2% 56.1% 24.8% 3.9%   
% dentro de Q20_Idade 64.1% 63.8% 60.4% 62.5%   
% de Total 9.6% 35.3% 15.6% 2.4% 62.9% 

Vejo televisão Contagem 34 140 63 5 242 
% dentro de Q9_1 14.0% 57.9% 26.0% 2.1%   
% dentro de Q20_Idade 37.0% 41.2% 39.6% 20.8%   
% de Total 5.5% 22.8% 10.2% .8% 39.3% 

Estou nos 
transportes 

Contagem 10 84 59 7 160 
% dentro de Q9_1 6.3% 52.5% 36.9% 4.4%   
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públicos % dentro de Q20_Idade 10.9% 24.7% 37.1% 29.2%   
% de Total 1.6% 13.7% 9.6% 1.1% 26.0% 

Estou na escola Contagem 16 86 54 7 163 
% dentro de Q9_1 9.8% 52.8% 33.1% 4.3%   
% dentro de Q20_Idade 17.4% 25.3% 34.0% 29.2%   
% de Total 2.6% 14.0% 8.8% 1.1% 26.5% 

Como Contagem 6 51 38 5 100 
% dentro de Q9_1 6.0% 51.0% 38.0% 5.0%   
% dentro de Q20_Idade 6.5% 15.0% 23.9% 20.8%   
% de Total 1.0% 8.3% 6.2% .8% 16.3% 

Ouço música Contagem 7 51 38 5 101 
% dentro de Q9_1 6.9% 50.5% 37.6% 5.0%   
% dentro de Q20_Idade 7.6% 15.0% 23.9% 20.8%   
% de Total 1.1% 8.3% 6.2% .8% 16.4% 

Q9_3 
Quando lhes 
envio MMS 
por 
telemóvel... 

Não estou a fazer 
mais nada 

Contagem 37 104 56 7 204 
% dentro de Q9_3 18.1% 51.0% 27.5% 3.4%   
% dentro de Q20_Idade 69.8% 48.8% 55.4% 41.2%   
% de Total 9.6% 27.1% 14.6% 1.8% 53.1% 

Vejo televisão Contagem 14 84 42 6 146 
% dentro de Q9_3 9.6% 57.5% 28.8% 4.1%   
% dentro de Q20_Idade 26.4% 39.4% 41.6% 35.3%   
% de Total 3.6% 21.9% 10.9% 1.6% 38.0% 

Ouço música Contagem 3 74 39 10 126 
% dentro de Q9_3 2.4% 58.7% 31.0% 7.9%   
% dentro de Q20_Idade 5.7% 34.7% 38.6% 58.8%   
% de Total .8% 19.3% 10.2% 2.6% 32.8% 

Q9_7 
Quando 
comunico 
em Chat 
Rooms... 

Não estou a fazer 
mais nada 

Contagem 31 94 41 4 170 
% dentro de Q9_7 18.2% 55.3% 24.1% 2.4%   
% dentro de Q20_Idade 68.9% 51.1% 51.9% 30.8%   
% de Total 9.7% 29.3% 12.8% 1.2% 53.0% 

Ouço música Contagem 6 78 32 7 123 
% dentro de Q9_7 4.9% 63.4% 26.0% 5.7%   
% dentro de Q20_Idade 13.3% 42.4% 40.5% 53.8%   
% de Total 1.9% 24.3% 10.0% 2.2% 38.3% 

 

Sobre a escolha de meio para comunicar com alguém que considerem especial, há uma 

esmagadora maioria que identifica a comunicação FtF como preferida: 88,7% dentro do 

grupo 13-15 e 94% dentro do grupo 16-18 (Ver Tabela 15). 

No entanto, também é expressiva a escolha sobre o uso do telemóvel para comunicação 

falada, com 36,3% dentro do grupo 13-15 e 42,8% dentro do grupo 16-18, o envio de SMS para 

39,4% dentro do grupo 13-15 e 36,7% dentro do grupo 16-18, e o uso de MSN (serviço de IM), 

por 29,7% dentro do grupo 13-15. O somatório destes valores representa uma escolha de 

meios tecnológicos de mediação superior à escolha da comunicação presencial, 

confirmando a tendência identificada anteriormente de que os adolescentes preferem a 

comunicação mediada, e neste caso específico, para uma comunicação de natureza mais 

íntima. (ver Tabela 15)  

 
 
Tabela 15: Escolha do meio de comunicação, para uma comunicação com alguém que o indivíduo considera  
especial /íntimo (Q.11.), por categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q11_Meios preferenciais para comunicação com alguém 
especial/íntimo*Q20_Idade 

640 78.6% 174 21.4% 814 100.0% 
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Escolha do meio de comunicação para uma comunicação com alguém especial/ íntimo (Qii), por 
categoria Idade. 
 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Presencial Contagem 72 313 156 22 563 

% dentro de Q11_Escolha de meio para comunicação … 12.8% 55.6% 27.7% 3.9%   
% dentro de Q20_Idade 77.4% 88.7% 94.0% 78.6%   
% de Total 11.3% 48.9% 24.4% 3.4% 88.0% 

Falar 
Telemóvel 

Contagem 30 128 71 13 242 
% dentro de Q11_Escolha de meio para comunicação … 12.4% 52.9% 29.3% 5.4%   
% dentro de Q20_Idade 32.3% 36.3% 42.8% 46.4%   
% de Total 4.7% 20.0% 11.1% 2.0% 37.8% 

SMS Contagem 22 139 61 8 230 
% dentro de Q11_Escolha de meio para comunicação … 9.6% 60.4% 26.5% 3.5%   
% dentro de Q20_Idade 23.7% 39.4% 36.7% 28.6%   
% de Total 3.4% 21.7% 9.5% 1.3% 35.9% 

MSN Contagem 25 105 32 4 166 
% dentro de Q11_Escolha de meio para comunicação … 15.1% 63.3% 19.3% 2.4%   
% dentro de Q20_Idade 26.9% 29.7% 19.3% 14.3%   
% de Total 3.9% 16.4% 5.0% .6% 25.9% 

 
 
A valorização da comunicação de emoções varia consoante o tipo de relação que o 

indivíduo possui com o seu interlocutor: indicando que maior partilha de intimidade é 

sinónimo  de maior importância à presença de emoções no Discurso comunicacional. 

Verificamos, então, a importância máxima atribuída à presença de emoções na 

comunicação com “Namorada(0)”: com “Mesmo muito” em 80,4% dentro do grupo 13-15 e 

79,7% dentro do grupo 16-18. Seguida de “Amigos” e “Família” com valores aproximados: 

para “Amigos”, “Mesmo Muito” em 54,6% dentro do grupo 13-15 e 57,5% dentro do grupo  

16-18 e “Muito” 35,8% dentro do grupo 13-15 e 30,6% dentro do grupo 16-18; para “Família” 

“Mesmo Muito” em 54,3% dentro do grupo 13-15 e 55,2% dentro do grupo 16-18 e “Muito” 

26% dentro do grupo 13-15 e 25,4% dentro do grupo 16-18. Por outro lado onde as emoções 

têm importância mediana, é na comunicação com os “Professores”, com identificação de: 

“Médio” em 30,3% dentro do grupo 13-15 e 37,1% dentro do grupo 16-18. E ainda menos 

importância com os “Vizinhos”, com: “Média” em 28,3% dentro do grupo 13-15 e 27,4% 

dentro do grupo 16-18; e “Muito Pouco” em 28,3% dentro do grupo 13-15 e 27,5% dentro do 

grupo 16-18. (ver Tabela 16) 

 
 
Tabela 16: Importância atribuída à comunicação de emoções, dependendo da natureza da relação com quem se 
pretende comunicar (Q.12.), por categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q12_1 Pensas que..? Família * 20) Idade 497 61.1% 317 38.9% 814 100.0% 
Q12_2 Pensas que..?Colegas * 20) Idade 493 60.6% 321 39.4% 814 100.0% 
Q12_3 Pensas que..? Professores * 20) Idade 457 56.1% 357 43.9% 814 100.0% 
Q12_4 Pensas que..?Amigos * 20) Idade 503 61.8% 311 38.2% 814 100.0% 
Q12_5 Pensas que..? Namorada/namorado * 20) Idade 359 44.1% 455 55.9% 814 100.0% 
Q12_6  Pensas que..?Vizinhos * 20) Idade 406 49.9% 408 50.1% 814 100.0% 
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Importância atribuída à comunicação das emoções, dependendo da natureza da relação com o outro (Q12), por 
categoria Idade. 

     20) Idade 

Total      10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 

Q12_5 
Namorada/ 
Namorado 

Mesmo 
muito 

Contagem 20 152 98 12 282 
% dentro de Q12_5  7.1% 53.9% 34.8% 4.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 71.4% 80.4% 79.7% 63.2% 78.6% 
% de Total 5.6% 42.3% 27.3% 3.3% 78.6% 

Q12_4 
Amigos 

Mesmo 
muito 

Contagem 39 148 77 12 276 
% dentro de Q12_4 14.1% 53.6% 27.9% 4.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 52.0% 54.6% 57.5% 52.2% 54.9% 
% de Total 7.8% 29.4% 15.3% 2.4% 54.9% 

Muito Contagem 19 97 41 6 163 
% dentro de Q12_4 11.7% 59.5% 25.2% 3.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.3% 35.8% 30.6% 26.1% 32.4% 
% de Total 3.8% 19.3% 8.2% 1.2% 32.4% 

Q12_1 
Família 

Mesmo 
muito 

Contagem 54 144 74 16 288 
% dentro de Q12_1 18.8% 50.0% 25.7% 5.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 72.0% 54.3% 55.2% 69.6% 57.9% 
% de Total 10.9% 29.0% 14.9% 3.2% 57.9% 

Muito Contagem 13 69 34 6 122 
% dentro de Q12_1 10.7% 56.6% 27.9% 4.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 17.3% 26.0% 25.4% 26.1% 24.5% 
% de Total 2.6% 13.9% 6.8% 1.2% 24.5% 

 

Q12_3 
Professores 

Médio Contagem 18 74 46 8 146 
% dentro de Q12_3 12.3% 50.7% 31.5% 5.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 26.1% 30.3% 37.1% 40.0% 31.9% 
% de Total 3.9% 16.2% 10.1% 1.8% 31.9% 

Q12_6 
Vizinhos 

Médio Contagem 15 62 32 7 116 
% dentro de Q12_6 12.9% 53.4% 27.6% 6.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 30.0% 28.3% 27.4% 35.0% 28.6% 
% de Total 3.7% 15.3% 7.9% 1.7% 28.6% 

Muito 
Pouco 

Contagem 12 62 31 6 111 
% dentro de Q12_6 10.8% 55.9% 27.9% 5.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 24.0% 28.3% 26.5% 30.0% 27.3% 
% de Total 3.0% 15.3% 7.6% 1.5% 27.3% 

 

Ao solicitar-se uma avaliação sobre a capacidade de expressar emoções, dos meios de 

comunicação disponíveis (incluindo comunicação presencial e mediada por tecnologia), as 

respostas demonstram resultados semelhantes à preferência de meio de comunicação para 

comunicar com alguém considerado íntimo ou especial. Os resultados indicam uma 

escolha clara por Comunicação presencial, FtF, com “Mesmo Muito” em 87,1% dentro do 

grupo 13-15 e 88,7% dentro do grupo 16-18. Depois a escolha de tecnologias de mediação 

recai sobre: “Falar ao telemóvel”, com “Muito” em 37,3% dentro do grupo 13-15 e 47,8% 

dentro do grupo 16-18, e “Médio” em 35,5% dentro do grupo 13-15 e 31,7% dentro do grupo 

16-18; seguido de uso de “IM: MSN, outros”, com e “Médio” em 34,1% dentro do grupo 13-15 e 

40,3% dentro do grupo 16-18, e “Muito” em 22,5% dentro do grupo 13-15,”Pouco” em 21,4% 

dentro do grupo 16-18; e por fim “Envio de SMS por telemóvel”, com “Médio” em 31,9% 

dentro do grupo 13-15 e 34,6% dentro do grupo 16-18, e “Muito Pouco” em 22,4% dentro do 

grupo 13-15 e 22% dentro do grupo 16-18, e “Pouco” em 22,4% dentro do grupo 13-15 e 21,4% 

dentro do grupo 16-18. Por outro lado, aqueles identificados como menos expressivos 

emocionalmente (e aqui, as respostas podem ser influenciadas pelo pouco uso, já 



 

 

113 

identificado anteriormente, logo menor conhecimento sobre estas tecnologias) são: 

“ChatRooms” com “Muito Pouco” em 56,6% dentro do grupo 13-15 e 72% dentro do grupo  

16--18; “Redes Sociais: Hi5©, Facebook©”, com “Muito Pouco” em 39,9% dentro do grupo 

13-15 e 56,6% dentro do grupo 16-18, “Pouco” em 25,4% dentro do grupo 13-15, e “Médio” em 

23,9% dentro do grupo 13-15 e 22,5% dentro do grupo 16-18; e finalmente “Envio de MMS por 

telemóvel” com “Muito Pouco” em 32,5% dentro do grupo 13-15 e 37,7% dentro do grupo     

16-18, “Pouco” em 25,1% dentro do grupo 13-15 e 25,4% dentro do grupo 16-18, e “Médio” em 

26,3% dentro do grupo 13-15 e 22,1% dentro do grupo 16-18. (ver Tabela 17) 

 

Tabela 17: Atribuição de capacidade de expressar emoções das tecnologias/ meios de comunicação disponíveis 
(Q.13.), por categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q13_1 Consideras tec. disponíveis te permitem...? Falar ao 
telemóvel * 20) Idade 

611 75.1% 203 24.9% 814 100.0% 

Q13_2 Consideras tec. disponíveis te permitem...? Enviar SMS * 
20) Idade 

601 73.8% 213 26.2% 814 100.0% 

Q13_3 Consideras tec. disponíveis te permitem...? Enviar MMS * 
20) Idade 

448 55.0% 366 45.0% 814 100.0% 

Q13_4 Consideras tec. disponíveis te permitem...? Hi5 ou 
Facebook ou MySpace ou MyLOL * 20) Idade 

457 56.1%  357 43.9% 814 100.0% 

Q13_5 Consideras tec. disponíveis te permitem...? Conversar 
frente-a- frente * 20) Idade 

613 75.3% 201 24.7% 814 100.0% 

Q13_6 Consideras tec. disponíveis te permitem...? MSN 
(Messenger) ou Google Talk * 20) Idade 

585 71.9% 229 28.1% 814 100.0% 

Q13_7 Consideras tec. disponíveis te permitem...? Chat rooms * 
20) Idade 

277 34.0% 537 66.0% 814 100.0% 

       
Atribuição de capacidade de expressar emoções das tecnologias/ meios de comunicação disponíveis 

(Q13), por categoria Idade. 
      20) Idade 

Total       10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Q13_5 
Conversar Frente a 
Frente 

Mesmo 
muito 

Contagem 67 296 141 23 527 
% dentro de Q13_5  12.7% 56.2% 26.8% 4.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 75.3% 87.1% 88.7% 92.0% 86.0% 
% de Total 10.9% 48.3% 23.0% 3.8% 86.0% 

Q13_1 
Falar  
ao Telemóvel 

Muito Contagem 22 126 77 9 234 
% dentro de Q13_1 9.4% 53.8% 32.9% 3.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.9% 37.3% 47.8% 33.3% 38.3% 
% de Total 3.6% 20.6% 12.6% 1.5% 38.3% 

Médio Contagem 36 120 51 4 211 
% dentro de Q13_1 17.1% 56.9% 24.2% 1.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 42.4% 35.5% 31.7% 14.8% 34.5% 
% de Total 5.9% 19.6% 8.3% .7% 34.5% 

Q13_6 
Instant Messaging: 
MSN/Google Talk/... 

Médio Contagem 25 114 62 8 209 
% dentro de Q13_6 12.0% 54.5% 29.7% 3.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 32.1% 34.1% 40.3% 42.1% 35.7% 
% de Total 4.3% 19.5% 10.6% 1.4% 35.7% 

Muito Contagem 12 75 26 4 117 
% dentro de Q13_6 10.3% 64.1% 22.2% 3.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 15.4% 22.5% 16.9% 21.1% 20.0% 
% de Total 2.1% 12.8% 4.4% .7% 20.0% 

Pouco Contagem 17 57 33 2 109 
% dentro de Q13_6 15.6% 52.3% 30.3% 1.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 21.8% 17.1% 21.4% 10.5% 18.6% 
% de Total 2.9% 9.7% 5.6% .3% 18.6% 

Q13_2 
Enviar  
SMS 
por Telemóvel 
 
 
 
 
 

Médio 
  
  
  

Contagem 24 108 55 7 194 
% dentro de Q13_2 12.4% 55.7% 28.4% 3.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 30.8% 31.9% 34.6% 28.0% 32.3% 
% de Total 4.0% 18.0% 9.2% 1.2% 32.3% 

Muito 
Pouco 

Contagem 23 76 35 5 139 
% dentro de Q13_2 16.5% 54.7% 25.2% 3.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 29.5% 22.4% 22.0% 20.0% 23.1% 
% de Total 3.8% 12.6% 5.8% .8% 23.1% 

Pouco Contagem 17 76 34 7 134 
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% dentro de Q13_2 12.7% 56.7% 25.4% 5.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 21.8% 22.4% 21.4% 28.0% 22.3% 
% de Total 2.8% 12.6% 5.7% 1.2% 22.3% 

        
 

 

 

Ao colocarmos a questão de uma forma mais aberta, indagando sobre que modo seria o 

preferencial para comunicar emoções (independentemente dos meios), as respostas não só 

expressam a mesma sintonia com respostas anteriores, demonstrando a valorização do 

factor presencial (75,9% dentro do grupo 13-15 e 76,7% dentro do grupo 16-18), mas também 

a escolha de comunicação mediada como o uso de SMS, o uso de telemóvel e de IM (MSN).  

Embora aqui os valores não sejam tão significativos, são contudo representativos em 

termos de identificação, uma vez que foram recolhidos numa questão aberta (que por 

muitos participantes possa ter sido entendida como repetição, pelo que o índice de casos 

omissos é mais elevado). Também é revelada uma preferência por aspectos relacionados 

com o corpo, enquanto modo de expressar emoção, a saber: ícones expressivos (emoticons, 

que funcionam como substitutos de expressões faciais); falar/ voz; expressão facial; e 

gestos. (ver Tabela 18) 

 

Tabela 18: Caracterização da escolha preferencial de modo de comunicar emoções (Q.15.), por categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q15_Maneira desejada...*Q20_Idade 426 52.3% 388 47.7% 814 100.0% 

Q13_7 
Chat Rooms 

Muito 
Pouco 

Contagem 4 94 59 3 160 
% dentro de Q13_7 2.5% 58.8% 36.9% 1.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 21.1% 56.6% 72.0% 30.0% 57.8% 
% de Total 1.4% 33.9% 21.3% 1.1% 57.8% 

Q13_4 
Hi5/ Facebook/ … 

Muito 
Pouco 

Contagem 17 107 73 8 205 
% dentro de Q13_4 8.3% 52.2% 35.6% 3.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 38.6% 39.9% 56.6% 50.0% 44.9% 
% de Total 3.7% 23.4% 16.0% 1.8% 44.9% 

Pouco Contagem 11 68 22 2 103 
% dentro de Q13_4 10.7% 66.0% 21.4% 1.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.0% 25.4% 17.1% 12.5% 22.5% 
% de Total 2.4% 14.9% 4.8% .4% 22.5% 

Médio Contagem 12 64 29 4 109 
% dentro de Q13_4 11.0% 58.7% 26.6% 3.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 27.3% 23.9% 22.5% 25.0% 23.9% 
% de Total 2.6% 14.0% 6.3% .9% 23.9% 

Q13_3 
Enviar MMS por  
Telemóvel 

Muito 
Pouco 

Contagem 13 83 46 5 147 
% dentro de Q13_3 8.8% 56.5% 31.3% 3.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.0% 32.5% 37.7% 26.3% 32.8% 
% de Total 2.9% 18.5% 10.3% 1.1% 32.8% 

Pouco Contagem 15 64 31 3 113 
% dentro de Q13_3 13.3% 56.6% 27.4% 2.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 28.8% 25.1% 25.4% 15.8% 25.2% 
% de Total 3.3% 14.3% 6.9% .7% 25.2% 

Médio Contagem 16 67 27 8 118 
% dentro de Q13_3 13.6% 56.8% 22.9% 6.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 30.8% 26.3% 22.1% 42.1% 26.3% 
% de Total 3.6% 15.0% 6.0% 1.8% 26.3% 
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Caracterização da escolha preferencial de modo de comunicar emoções (Q15 – questão aberta), por 
categoria Idade.  

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Presencialmente Contagem 49 170 92 10 321 

% dentro de Q15_Maneira desejada … 15.3% 53.0% 28.7% 3.1%   
% dentro de Q20_Idade 76.6% 75.9% 76.7% 55.6%   
% de Total 11.5% 39.9% 21.6% 2.3% 75.4% 

SMS Contagem 5 19 6 1 31 
% dentro de Q15_Maneira desejada … 16.1% 61.3% 19.4% 3.2%   
% dentro de Q20_Idade 7.8% 8.5% 5.0% 5.6%   
% de Total 1.2% 4.5% 1.4% .2% 7.3% 

 

 

 

Verificamos a valorização de poder ter opções disponíveis, para a expressão de emoções, na 

comunicação por telemóvel e também através da Internet. Para a primeira os dados 

concentram-se entre as respostas (ver Tabela 19): “Muito” para 29% dentro do grupo 13-15 e 

36,3% dentro do grupo 16-18 e “Mesmo Muito” para 26,6% dentro do grupo 13-15 e 17,1% 

dentro do grupo 16-18; e “Médio” com 28,6% dentro do grupo 13-15 e 28,1% dentro do grupo 

16-18. Para a segunda, a mesma situação (ver Tabela 21): “Muito” para 34,5% dentro do 

grupo 13-15 e 33,8% dentro do grupo 16-18 e “Mesmo Muito” para 22% dentro do grupo 13-15 

e 16,2% dentro do grupo 16-18; e “Médio” com 25,3% dentro do grupo 13-15 e 35,8% dentro do 

grupo 16-18. 

Sobre as sugestões avançadas pelos participantes, as respostas são também semelhantes 

para o telemóvel e para a Internet, revelando uma saliência de aspectos ligados à 

expressão da emoção através do corpo.  

Nas sugestões para o telemóvel (ver Tabela 20): emoticons (“emoticons” com 29% dentro do 

grupo 13-15 e 20,3% dentro do grupo 16-18; “mais variados/expressivos” 15,4% dentro do 

Ícones expressivos Contagem 3 16 6 3 28 
% dentro de Q15_Maneira desejada … 10.7% 57.1% 21.4% 10.7%   
% dentro de Q20_Idade 4.7% 7.1% 5.0% 16.7%   
% de Total .7% 3.8% 1.4% .7% 6.6% 

Falar, voz Contagem 4 11 11 1 27 
% dentro de Q15_Maneira desejada … 14.8% 40.7% 40.7% 3.7%   
% dentro de Q20_Idade 6.3% 4.9% 9.2% 5.6%   
% de Total .9% 2.6% 2.6% .2% 6.3% 

Telemóvel Contagem 4 11 7 4 26 
% dentro de Q15_Maneira desejada … 15.4% 42.3% 26.9% 15.4%   
% dentro de Q20_Idade 6.3% 4.9% 5.8% 22.2%   
% de Total .9% 2.6% 1.6% .9% 6.1% 

MSN Contagem 4 15 4 0 23 
% dentro de Q15_Maneira desejada … 17.4% 65.2% 17.4% .0%   
% dentro de Q20_Idade 6.3% 6.7% 3.3% .0%   
% de Total .9% 3.5% .9% .0% 5.4% 

Escrita/ Cartas Contagem 3 8 5 1 17 
% dentro de Q15_Maneira desejada … 17.6% 47.1% 29.4% 5.9%   
% dentro de Q20_Idade 4.7% 3.6% 4.2% 5.6%   
% de Total .7% 1.9% 1.2% .2% 4.0% 

Expressão Facial Contagem 1 7 5 1 14 
% dentro de Q15_Maneira desejada … 7.1% 50.0% 35.7% 7.1%   
% dentro de Q20_Idade 1.6% 3.1% 4.2% 5.6%   
% de Total .2% 1.6% 1.2% .2% 3.3% 

Gestos Contagem 2 5 6 1 14 
% dentro de Q15_Maneira desejada … 14.3% 35.7% 42.9% 7.1%   
% dentro de Q20_Idade 3.1% 2.2% 5.0% 5.6%   
% de Total .5% 1.2% 1.4% .2% 3.3% 
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grupo 13-15 e 13,9% dentro do grupo 16-18; “animados” com 3% dentro do grupo 13-15 e 5,1% 

dentro do grupo 16-18), que são representações gráficas de expressões faciais; sons/ clips 

de voz (17,2% dentro do grupo 13-15 e 25,3% dentro do grupo 16-18); webcam para registar 

expressões faciais(13,6% dentro do grupo 13-15 e 10,1% dentro do grupo 16-18)/ video-

chamadas (“enquanto se fala”) (10,1% dentro do grupo 13-15 e 8,9% dentro do grupo 16-18); e 

imagens (11,2% dentro do grupo 13-15 e 10,1% dentro do grupo 16-18). Apenas 13% dentro do 

grupo 13-15 e 13,9% dentro do grupo 16-18, sugerem “Nada mais”. 

Nas sugestões para a Internet (ver Tabela 22): ver o intertlocutor/video-chamada (38,4% 

dentro do grupo 13-15 e 38% dentro do grupo 16-18); emoticons (“emoticons” com 17,8% 

dentro do grupo 13-15 e 12% dentro do grupo 16-18, e “emoticons mais 

variados/expressivos” com 11% dentro do grupo 13-15 e 6% dentro do grupo 16-18, e 

“emoticons realistas/ personalizados” com 4.1% dentro do grupo 13-15 e 4% dentro do grupo 

16-18); sons/clips de voz (8,2% dentro do grupo 13-15 e 10% dentro do grupo 16-18)/ voz (2,7% 

dentro do grupo 13-15 e 4% dentro do grupo 16-18). Assim como outras de valore residual, 

como: imagem, imagem animada, vídeo/vídeo-clips. Apenas 20,5% dentro do grupo 13-15 e 

18% dentro do grupo 16-18, sugerem “Nada mais”. 

 

Tabela 19: Caracterização da importância atribuída a ter opções que permitam comunicar emoções, através do 
telemóvel, por categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

16) Gostarias de ter...? * 20) Idade 542 66.6% 272 33.4% 814 100.0% 
 

Caracterização da importãncia atribuída a ter opções que permitam comunicar emoções, através do 
telemóvel (Q16), por categoria Idade 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito Contagem 19 86 53 5 163 

  % dentro de 16) Gostarias ...? 11.7% 52.8% 32.5% 3.1% 100.0% 
  % dentro de 20) Idade 25.3% 29.0% 36.3% 20.8% 30.1% 
  % de Total 3.5% 15.9% 9.8% .9% 30.1% 

Mesmo muito Contagem 19 79 25 5 128 
  % dentro de 16) Gostarias ...? 14.8% 61.7% 19.5% 3.9% 100.0% 
  % dentro de 20) Idade 25.3% 26.6% 17.1% 20.8% 23.6% 
  % de Total 3.5% 14.6% 4.6% .9% 23.6% 

Médio Contagem 23 85 41 7 156 
% dentro de 16) Gostarias ...? 14.7% 54.5% 26.3% 4.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 30.7% 28.6% 28.1% 29.2% 28.8% 
% de Total 4.2% 15.7% 7.6% 1.3% 28.8% 

 
 
 
Tabela 20: Sugestões para se poder expressar emoções através do telemóvel (Q.17.), por categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q17_Opções para expressar emoção no 
telemóvel*Q20_Idade 

311 38.2% 503 61.8% 814 100.0% 
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Sugestões para se poder expressar emoção no telemóvel (Q17 – questão aberta), por categoria Idade. 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Emoticons Contagem 11 49 16 4 80 
% dentro de Q17_Sugestões ... 13.8% 61.3% 20.0% 5.0%   
% dentro de Q20_Idade 22.0% 29.0% 20.3% 30.8%   
% de Total 3.5% 15.8% 5.1% 1.3% 25.7% 

Emoticons mais variados/ Emoticons 
mais expressivos 

Contagem 5 26 11 0 42 
% dentro de Q17_Sugestões ... 11.9% 61.9% 26.2% .0%   
% dentro de Q20_Idade 10.0% 15.4% 13.9% .0%   
% de Total 1.6% 8.4% 3.5% .0% 13.5% 

Emoticons animados Contagem 1 5 4 0 10 
% dentro de Q17_Sugestões ... 10.0% 50.0% 40.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 2.0% 3.0% 5.1% .0%   
% de Total .3% 1.6% 1.3% .0% 3.2% 

Sons/ Clips de voz/ Sons nos SMS Contagem 6 29 20 2 57 
% dentro de Q17_Sugestões ... 10.5% 50.9% 35.1% 3.5%   
% dentro de Q20_Idade 12.0% 17.2% 25.3% 15.4%   
% de Total 1.9% 9.3% 6.4% .6% 18.3% 

WebCam/ Câmara fotográfica para auto-
retrato e associa-lo a uma emoção/ 
Gravador de imagens e mostrá-las 
enquanto se fala 

Contagem 17 23 8 2 50 
% dentro de Q17_Sugestões ... 34.0% 46.0% 16.0% 4.0%   
% dentro de Q20_Idade 34.0% 13.6% 10.1% 15.4%   
% de Total 5.5% 7.4% 2.6% .6% 16.1% 

Telemóvel com câmara, Vídeo-
chamadas 

Contagem 8 17 7 2 34 
% dentro de Q17_Sugestões ... 23.5% 50.0% 20.6% 5.9%   
% dentro de Q20_Idade 16.0% 10.1% 8.9% 15.4%   
% de Total 2.6% 5.5% 2.3% .6% 10.9% 

Nada mais Contagem 3 22 11 1 37 
% dentro de Q17_Sugestões ... 8.1% 59.5% 29.7% 2.7%   
% dentro de Q20_Idade 6.0% 13.0% 13.9% 7.7%   
% de Total 1.0% 7.1% 3.5% .3% 11.9% 

Imagens/ Fotografias/ Imagens das 
emoções 

Contagem 7 19 8 4 38 
% dentro de Q17_Sugestões ... 18.4% 50.0% 21.1% 10.5%   
% dentro de Q20_Idade 14.0% 11.2% 10.1% 30.8%   
% de Total 2.3% 6.1% 2.6% 1.3% 12.2% 

 
 

 
 
Tabela 21: Importância atribuída à possibilidade de expressar emoções na comunicação pela Internet (Q.18), 
por categoria Idade. 
 

Sumário dos casos analisados 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

18) E através da Net? Achas...? * 20) Idade 547 67.2% 267 32.8% 814 100.0% 
       

Importância atribuída à possibilidade de expressar emoções na comunicação pela Internet (Q18), por 
categoria Idade. 

    20) Idade 
Total     10-12 13-15 16-18 Mais de 18 

Muito Contagem 15 105 50 8 178 
% dentro de 18) E através da Neto?  8.4% 59.0% 28.1% 4.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 20.8% 34.5% 33.8% 34.8% 32.5% 
% de Total 2.7% 19.2% 9.1% 1.5% 32.5% 

Mesmo muito Contagem 18 67 24 5 114 
% dentro de 18) E através da Neto?  15.8% 58.8% 21.1% 4.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.0% 22.0% 16.2% 21.7% 20.8% 
% de Total 3.3% 12.2% 4.4% .9% 20.8% 

Médio Contagem 26 77 53 4 160 
% dentro de 18) E através da Neto?  16.3% 48.1% 33.1% 2.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 36.1% 25.3% 35.8% 17.4% 29.3% 
% de Total 4.8% 14.1% 9.7% .7% 29.3% 

 

 
 
Tabela 22: Sugestões para a melhoria na Comunicação pela Internet, para expressar emoções (Q.19.), por 
categoria Idade. 

 
Sumário dos casos analisados 

  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q19_Sugestões...*Q20_Idade 152 18.7% 662 81.3% 814 100.0% 
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Sugestões para a melhorias na Comunicação pela Internet, para expressar emoções (Q19 – questão 
aberta), por categoria Idade.  

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Ver o interlocutor/ Uso de Webcam 
mais generalizado e melhor 
qualidade/ Video-chamada 

Contagem 5 28 19 2 54 
% dentro de Q19_Sugestões  9.3% 51.9% 35.2% 3.7%   
% dentro de Q20_Idade 22.7% 38.4% 38.0% 28.6%   
% de Total 3.3% 18.4% 12.5% 1.3% 35.5% 

Emoticons Contagem 3 13 6 0 22 
% dentro de Q19_Sugestões  13.6% 59.1% 27.3% .0%   
% dentro de Q20_Idade 13.6% 17.8% 12.0% .0%   
% de Total 2.0% 8.6% 3.9% .0% 14.5% 

Emoticons mais variados/ Emoticons 
mais expressivos 

Contagem 2 8 3 1 14 
% dentro de Q19_Sugestões  14.3% 57.1% 21.4% 7.1%   
% dentro de Q20_Idade 9.1% 11.0% 6.0% 14.3%   
% de Total 1.3% 5.3% 2.0% .7% 9.2% 

Emoticons realistas/ Personalizados Contagem 0 3 2 0 5 
% dentro de Q19_Sugestões  .0% 60.0% 40.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 4.1% 4.0% .0%   
% de Total .0% 2.0% 1.3% .0% 3.3% 

Emoticons animados Contagem 1 0 0 0 1 
% dentro de Q19_Sugestões  100.0% .0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 4.5% .0% .0% .0%   
% de Total .7% .0% .0% .0% .7% 

Sons/ Clips de som/ Clips de voz Contagem 2 6 5 1 14 
% dentro de Q19_Sugestões  14.3% 42.9% 35.7% 7.1%   
% dentro de Q20_Idade 9.1% 8.2% 10.0% 14.3%   
% de Total 1.3% 3.9% 3.3% .7% 9.2% 

comunicação por voz tipo Skype Contagem 2 2 2 0 6 
% dentro de Q19_Sugestões  33.3% 33.3% 33.3% .0%   
% dentro de Q20_Idade 9.1% 2.7% 4.0% .0%   
% de Total 1.3% 1.3% 1.3% .0% 3.9% 

Imagem/ Fotografias/ Símbolos 
expressivos 

Contagem 1 2 3 2 8 
% dentro de Q19_Sugestões  12.5% 25.0% 37.5% 25.0%   
% dentro de Q20_Idade 4.5% 2.7% 6.0% 28.6%   
% de Total .7% 1.3% 2.0% 1.3% 5.3% 

Imagem animada/ Animações Contagem 0 1 3 0 4 
% dentro de Q19_Sugestões  .0% 25.0% 75.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.4% 6.0% .0%   
% de Total .0% .7% 2.0% .0% 2.6% 

Vídeo/ Clips de vídeo Contagem 2 0 2 0 4 
% dentro de Q19_Sugestões  50.0% .0% 50.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 9.1% .0% 4.0% .0%   
% de Total 1.3% .0% 1.3% .0% 2.6% 

MSN/ serviços de Mensagem 
instantânea 

Contagem 1 1 0 0 2 
% dentro de Q19_Sugestões  50.0% 50.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 4.5% 1.4% .0% .0%   
% de Total .7% .7% .0% .0% 1.3% 

       
Não/ Nada mais Contagem 2 15 9 0 26 

% dentro de Q19_Sugestões  7.7% 57.7% 34.6% .0%   
% dentro de Q20_Idade 9.1% 20.5% 18.0% .0%   
% de Total 1.3% 9.9% 5.9% .0% 17.1% 

 

 
 
2.5. Emoções e Comunicação 

Segundo as teorias Funcionalistas, e com o apoio da investigação nas neurociências a 

partir de meados dos anos 1990, as emoções são identificadas como fundamentais ao 

funcionamento bio-psicológico do homem e são essenciais, a par da razão, nas tomadas de 

decisão, nos processos cognitivos (percepcionando a realidade) e nos processos 

comunicativos, de forma a definir e ajustar as respostas do indivíduo ao ambiente em que 

se insere – enquanto função adaptativa (Tooby & Cosmides, 1990 apud Ekman, 1999; 

Ekman, 1982, 1984; Damásio, 1994). De uma outra perspectiva de investigação, a 

psicossociológica, as emoções são consideradas também como formas de adaptação do 
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indivíduo ao ambiente em que se move (Eibl-Eibesfeldt, 1974; Morris, 1977, 2002; Gross, 

2006) indo, assim, de encontro ao espírito da função adaptativa.  

De seguida, partiremos do esclarecimento de alguns conceitos ligados a esta temática e 

principais teorias, observando a evolução do pensamento sobre a emoção. Também 

explanaremos os modos de expressão e, consequentemente, de identificação das  

emoções para, finalmente, analisarmos de que forma a comunicação das emoções tem sido 

explorada, enquanto desenho e produto de comunicação. 

 

2.5.1. Significados e funções das emoções 

Do ponto de vista etimológico, emoção deriva do Latim do verbo movēre.  

Segundo Rocha, (2008):  

“Emoção é adaptação do francês émotion, que parece ter sido criado como 

substantivo correspondente ao verbo émouvoir e ter tido por modelo o francês 

antigo motion. Esta palavra evoluiu do latim motĭo, motiōnis, ‘movimento, 

perturbação (de febre)’, cujo radical é o mesmo de motum, uma das formas 

(supino) do verbo movēre.” 

Na palavra latina emovere, o e - (variante de ex-) significa “fora” e movere significa 

movimento (Harper, 2001-2011). Portanto emoção está associada a movimento, e a 

exteriorizá-lo: tornar exterior o movimento. Na perspectiva biológica, quando um 

indivíduo se emociona, expressa para o exterior, determinados indícios na linguagem do 

corpo, através de expressões faciais e de alterações vasomotoras (Rodrigues, 1989), mas 

também de outros aspectos como postura corporal e entoação vocal. 

Paralelamente a emoção, há um conjunto de outros termos que comummente são usados 

como sinónimos e que consideramos ser oportuno esclarecer (Dicionário Houaiss, apud 

Rocha, 2008): 

– Afecto: do substantivo latino affectus / us, “estado psíquico ou moral (bom ou 

mau), afeição, disposição de alma, estado físico, sentimento, vontade”; 

– Afectividade: palavra derivada de afectivo (afectivo + -i- + -dade); do latim 

significatĭo / ōnis, “acto de indicar, de assinalar; indicação, anúncio, sinal; 

marca de aprovação, sinal de assentimento, manifestação favorável; 

significação, sentido”; 

– Sentir: verbo que evolui do verbo latino sentĭo / is / sensi / sensum / sentīre, 

“perceber pelos sentidos, sentir, ter sentimento, conhecer, experimentar uma 

sensação ou sentimento, fazer total uso dos sentidos e faculdades, estar alerta 

e consciente; tornar-se ou ser ciente de; ser afectado por, sofrer a influência de 
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(força física etc.); padecer; experimentar; pensar, expressar uma crença, 

opinar; (diz-se de juiz ou jurado) dar um voto ou um veredicto;           

compreender etc.”; 

– Sensação: trata-se da adaptação ou evolução do termo do latim tardio sensatĭo 

/ ōnis, “facto de compreender, compreensão”, tendo por base um dos radicais 

do verbo latino sentīre, “perceber através dos sentidos, sentir etc.”; é provável 

que a palavra latina tenha primeiro tido uso em francês sob a forma sensation, 

“impressão produzida pelos objectos sobre os sentidos”, antes de o português a 

adoptar; ainda em francês, o vocábulo foi retomado no século XVIII, nas 

acepções de “impressão produzida por estímulos exteriores sobre os sentidos, 

causando prazer ou sofrimento”, “estado psicológico com forte componente 

afectivo”, “impressão exercida sobre alguém”, as quais também passaram para 

o português. 

São assim presentes aspectos de “estados de alma e disposições físicas” como significados 

de afectos (equivalente a emoções), o que nos sugere duas dimensões: a psicológica e a 

física. Tal como tem sido sugerido e mais adiante clarificaremos, esta dualidade mente-

corpo está efectivamente sempre presente quando as emoções acontecem. Segundo 

Damásio (1994, p.257), e ultrapassando a noção Cartesiana, de distinção entre mente e 

corpo, entre “coisa pensante” (res cogitans) e “coisa mecânica” (res extensa) enunciada por 

Descartes (ver 2.5.2.5. “Teorias das emoções do séc. XVII e XVIII”), há uma relação 

inseparável entre ambas num organismo (op. cit):  

“não só a mente tem de passar de um cogitum não físico para o domínio do 

tecido biológico, como deve também ser relacionada com todo um organismo 

que possui um cérebro e corpo integrados e que se encontra plenamente 

interactivo com um meio ambiente físico e social” .  

Identificamos também  a presença frequente da palavra “sentimento”, que muitas vezes é 

tratada como sinónimo de emoção. No entanto, e suportada por uma perspectiva da 

investigação neurológica, é fundamental separá-las.  

Segundo Damásio (2000), e já contida no significado etimológico da palavra emoção, o que 

a distingue de sentimento é o seu sentido de exteriorização. Emoção é dirigida para o 

exterior (do corpo), enquanto que sentimento é um estado interior, e segundo o mesmo 

autor, os sentimentos são produzidos pela percepção das emoções: sentir as emoções 

significa ter sentimentos, como um seu “efeito” interno (op. cit.).  Sob esta perspectiva, a 

experiência de sentimento é algo que ocorre no interior do sujeito, e extremamente difícil 

de aceder, apenas existindo devido à consciência do “eu” e da representação interna que 
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deriva dessa consciência, assim como da consciência da própria emoção (identifico em 

mim a emoção, e reconheço a sua existência) (op. cit., pp.103-104).  Desta forma, sendo os 

sentimentos internos, eles ocorrem na mente do indivíduo, onde a representação interna 

ocorre (op. cit., p.155),. 

Emoção, por outro lado, é composta por diversas formas de expressão (Rodrigues, 1989; 

Damásio, 1994; Picard, 2000a), que se dirigem para o exterior, envolvendo formas que são 

identificáveis por outros, através do exterior do indivíduo que a emite. Estas formas, que 

são apresentadas através do corpo, podem constituir-se (ou pelo menos revelar-se 

parcialmente), segundo alguns autores (Picard, 2000a, 2000b; Picard & Healey, 1997; 

Picard & Scheirer, 2001), em estruturas padronizadas que podem ser, objectivamente, 

codificadas numa linguagem universal de expressão de emoção, como através da leitura 

dos índices psico-fisiológicos da emoção: da sudação cutânea, batimento cardíaco (através 

da sua regularidade), tensão muscular, amplitude respiratória da caixa torácica, entre 

outros. Sob uma perspectiva neurobiológica, as emoções são reacções químicas e 

neuronais complexas que “formam um padrão” (Damásio, 2000). Esta definição tem sido 

explorada por áreas que procuram lidar com a emoção de um modo, essencialmente (mas 

não só), mensurável, como as áreas da engenharia.  

No entanto, e segundo outros investigadores (Höök, 2012; Boehner, DePaula, Dourish, 

Sengers, 2005, 2007; Boehner, Sengers, Warner, 2008; Höök, Stahl, Sundström, 

Laaksolahti, 2008; Leahu, Schwenk, Sengers, 2008; Lindström, 2006)  há sempre uma 

dimensão de grande subjectividade também presente na emoção, devido ao pendor do 

impacto de factores psicológicos internos sobre a constituição de estados emocionais, que 

contraria o sentido da universalidade da expressão da emoção. 

De acordo com Daniel M. Gross (2006, p.5), as emoções são também, senão acima de tudo, 

uma dinâmica psicossocial, que visam a adaptação do indivíduo ao seu meio social 

envolvente. E, acrescentamos nós, perante o previamente identificado neste capítulo (ver 

2.3.4.1. “As ligações entre indivíduos”, 2.3.4.2. “A importância das emoções” e 2.4.1.3. 

“Presença da emoção no modelo do processamento de informação social”), que esta 

adaptação social é fundamental para a própria sobrevivência do indivíduo enquanto 

organismo, pelo que nos parece lógica a ligação entre as vertente psicológica, social e 

biológica: emoção como elo entre essas vertentes, fundamental ao funcionamento humano. 

Levando-nos a salientar a função adaptativa da emoção (retirada da visão Funcionalista): 

de adaptação do indivíduo ao seu meio envolvente, visando a sua sobrevivência 

psicossocial e biológica.  

Consideramos a legitimidade de ambas as perspectivas sobre a emoção, no entanto, 

procuramos desenvolver, desde o primeiro momento, uma abordagem centrada no 
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utilizador e, como tal, no sentido da personalização dos discursos expressivos sobre a 

emoção. É numa visão de entendimento da dimensão humana como um todo, sediada na 

postura humanista, que nos colocamos nesta investigação. Por este motivo, partindo do 

Design de Comunicação, considerámos logo no início do percurso investigativo, ser 

importante a contribuição de outras áreas como: psicologia, sociologia, ciências da 

comunicação, engenharia, arte e filosofia. E perante a diversidade de contributos que 

procuraremos integrar, daremos maior ênfase à perspectiva social, por defender que não é 

possível reduzir a dimensão subjectiva à dimensão objectiva: “as experiências subjectivas 

como a emocional, possuem uma essencial componente social e que são melhor tratadas 

pela óptica da análise social” (Gross, 2006, p.34).  

Vamo-nos debruçar inicialmente sobre a vertente biológica, para melhor compreendermos 

os mecanismos associados à emoção e, posteriormente, atentarmos aos aspectos 

psicossociais, em nosso entender mais expressivos na dimensão comunicativa e 

directamente relacionados com as linguagens, Discurso e estratégias comunicativas 

interpessoais, como mais adiante identificaremos.  

Segundo Damásio (1994, 2000), as emoções servem a manutenção da sobrevivência do 

organismo, ajudando a regulá-lo e, entre outros, elas apresentam-se como “dispositivos bio-

-reguladores” presentes no corpo (assim como os sentimentos).  Para tal, as emoções 

acontecem em complexos processos biológicos que estão dependentes de estruturas e 

modos de funcionamento cerebrais. A origem das emoções humanas situa-se na parte mais 

interna do cérebro humano (tronco cerebral), alastrando-se para as zonas superiores do 

cérebro (ver Figuras 44 e 45).  

 

  

 

 

Figura 44: Cerebro, vista lateral por exame TAC. 
Figura 45: As partes constituintes do cérebro (vista do corte sagital do cérebro). 

 

Em termos biológicos, as emoções cumprem duas funções (Damásio, 2000): contribuir para 

as reacções de sobrevivência elementar do indivíduo (perante uma situação), ou seja de 

fuga, luta, imobilização ou comportamento agradável e de aceitação; e colaborar com a 

“regulação do estado interno do organismo”, trabalhando para o seu reequilíbrio 

constante, promovendo o contributo, por exemplo de uma maior oxigenação a uma 
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determinada zona muscular, chamada a participar numa reacção súbita a uma situação 

crítica. Mas também para a regulação contínua dos aspectos fisiológicos organizados do 

organismo (como a manutenção da temperatura do corpo e a concentração de oxigénio do 

sangue), a chamada a homeostase ou homeostasia, em colaboração com outros 

mecanismos internos. (Lessa, 2005) 

Segundo vários investigadores, há uma universalidade (pelo menos parcial) de emoções 

que poderá ser justificada pela semelhança biológica. Esta levará ao desenvolvimento de 

respostas emocionais idênticas, em indivíduos distintos (inclusive de nacionalidade, 

culturas e épocas diferentes) e a um reconhecimento quasi universal de determinadas 

expressões emocionais. As respostas emocionais semelhantes, podem então traduzir-se em 

padrões fisiológicos análogos, mas também em expressões gestuais e faciais aproximadas. 

Nesta vertente uma das maiores referências é Paul Ekman, que se notabilizou desde a 

década de 1950, com a descoberta da universalidade das expressões faciais das emoções: 

identificando, numa tribo na Nova Guiné, até então sem contacto com o exterior, as 

mesmas expressões faciais produzidas pelos indivíduos ocidentais (ver Figuras 53-55). 

Esta proximidade relativa a algumas formas de exteriorização afectiva (de expressão das 

emoções), permite relações interculturais em áreas como a Pintura, o Cinema e a Música, 

transformando-as em possíveis experiências transculturais (Ekman, apud Damásio, 2000). 

Para nós esta noção tem vindo a desempenhar um estímulo fundamental na nossa 

investigação [pelo menos desde 2001, data em que a iniciámos em torno das questões da 

comunicação de emoções, através da mediação tecnológica, ao nível de Mestrado (Lessa, 

2005)]. A partir dela, temos vindo a investigar as possibilidades de discursos de 

comunicação, através da representação das emoções num veículo multifacetado. Para nós 

o multimédia, com recurso ao cruzamento de diversos medium, como áudio, imagem fixa e 

vídeo, texto, entre outros, revela-se de modo promissor, ser esse veículo multifacetado, tal 

como iremos evidenciá-lo. Através dele poderá permitir-nos explorar discursos mais ricos e 

complexos, a partir da dimensão emocional (uma dimensão humana simultaneamente 

profunda num indivíduo e que tem também a função de aproximar indivíduos) (Lessa, 

2005) (ver 2.3.4.1. “As ligações entre indivíduos”).  

Podemos ultrapassar algumas barreiras da comunicação, desenvolvendo formas de 

transmitir informação através de linguagens não-verbais [como validado por Ekman na 

década de 1950 /60 (s.d. (b)), e reafirmado por Damásio (2000)], nomeadamente, com a 

função de poder facilitar a comunicação entre indivíduos concernente, por exemplo, a 

assuntos mais difíceis de abordar / expressar verbalmente num contexto de presença 

física. No contexto da CMC, este último aspecto já se revelou ser de grande interesse, dada 

a caracterização do grupo “Nativos Digitais”, identificada nas secções anteriores. Como já 
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verificado em 2.4.1.3. “Presença da Emoção no modelo do processamento de informação 

social”, a participação das emoções em tarefas de planificação e representação interna de 

modelos de acção (Damásio, 1994) na transacção com o meio social e seus intervenientes, é 

outra das suas fundamentais áreas de actividade (Crick & Dodge, 1994; Lemerise & 

Arsenio, 2000). Esta vertente de adaptabilidade social, que as emoções permitem 

(independentemente da sua divisão entre primárias e secundárias, como seguidamente 

observaremos em 2.5.2. “Perspectiva histórica e teorias das emoções”), dada a sua 

colaboração nas diferentes fases identificadas no modelo de processamento da informação 

social (Lemerise & Arsenio, 2000), leva o indivíduo a (integrando aspectos de sua 

experiência passada, conhecimento das regras sociais, identificação de aspectos 

situacionais, entre outros) gerir e a desenvolver reacções mais informadas e, assim, mais 

adequadas, às situações sociais em que se vai encontrando. Esta dimensão social, para nós 

e na linha de pensamento que temos vindo a estruturar neste capítulo, reveste-se da maior 

importância  na fundamentação e desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.5.2. Perspectiva histórica e teorias das emoções 

O modo como as emoções são identificadas e caracterizadas tem sido alvo de grande 

variação ao longo da História da humanidade. Consoante as épocas, vão sendo foco de 

distintos postulados e teorias, e também moralmente valorizadas ou contestadas. 

Inicialmente surgem discutidas no contexto filosófico, integrador e holístico: em 

Aristóteles, nos Estóicos e S. Tomás de Aquino, e são tratadas através dos aspectos 

internos (da alma, do espírito), nos do corpo, e também nos inter-pessoais estabelecendo 

códigos morais para as boas e as más emoções (estas últimas a renunciar). Mais 

recentemente, as teorias derivaram em vertentes que, ora valorizam a sua presença e 

alterações por elas causadas no organismo, ora se focam na dinâmica social bi-direccional 

que elas suscitam, e que as gera.  

No estudo sobre as emoções, não pudemos então, deixar de verificar a existência de duas 

correntes principais que se destacam: uma defende a perspectiva da biologia, e outra a 

social. Assim, se por um lado temos os cientistas da cognição, que exploram os aspectos 

psico-fisiológicos e neurobiológicos do indivíduo, capaz de se emocionar (“de se mover”); 

por outro temos os estudiosos dos fenómenos psico-sociais e os os fenomenologistas da 

emoção, que valorizam as funções sociais e comunicativas das emoções, observando-as por 

esse prisma. 
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2.5.2.1. Aristóteles 

A teorização sobre as emoções, como resultado de um pensamento sistematizado,  

remonta, pelo menos, a Aristóteles. Aliás, em relação à História das emoções, este é um dos 

primeiros de vários autores, a ser citado, particularmente a propósito da sua obra 

“Rhetorica” (ca. 367-322 a.c.) (Gross, 2006, p. 9; Schmitter, 2006), mas também de “Ēthica 

Nicomachēa”47 (ca. 350 a.c.) e “De Anima” (ca. 350 a.c.), (Schmitter, 2006a). 

Nos textos de Aristóteles, as emoções são identificadas pela palavra pathe (plural de 

pathos), que significa etimologicamente “paixões” e são definidas como respostas ao 

mundo exterior que rodeia o sujeito (semelhantes às percepções da realidade). Elas são 

desencadeadas por fontes exteriores ao sujeito, o que lhe limita o controlo sobre elas 

(Schmitter, 2006), embora sejam susceptíveis à influência da Razão. Esta problemática dos 

limites do controle das emoções pelo indivíduo, está presente: na “Ēthica Nicomachēa” na 

qual Aristóteles apresenta um “filosofia moral das paixões” (Gross, 2006, p40), à luz dos 

hábitos e desejos/apetites (numa perspectiva de economia de acção, moderada pela Razão);  

na “Rhetorica”, onde estabelece uma “fenomenologia pragmática” (op. cit.), sob os aspectos 

de intensidade e gestão das emoções (tendo em vista a oratória de persuasão); e também no 

“De Anima” (ca. 350 a.c.) (Schmitter, 2006a). 

Para Aristóteles, as emoções podem ser descritas como “os sentimentos acompanhados por 

prazer ou dor”, e que apresenta em duas listas distintas, uma no “Ēthica Nicomachēa” 

(apetite, ira, medo, confiança, inveja, alegria, amor, ódio, desejo (ardente/ansioso), 

rivalidade e compaixão), e outra na “Rhetorica” (ira, calma, amizade, inimizade, medo, 

confiança, vergonha, impudor, amabilidade, crueldade, piedade, indignação, inveja e 

rivalidade) (Aristoteles, apud Schmitter, 2006a). E apesar de serem, para o autor, “antes de 

mais, uma construção retórica” (Gross, 2006, p.16), portanto basicamente um fenómeno 

social (op. cit., p.41), elas induzem acções: como o desencadear de alterações corporais “de 

temperatura, mudanças de cor, ou de expressão” (Schmitter, 2006a).  

E sobre as alterações das emoções produzidas no sujeito, Aristóteles assume que há uma 

distinção entre Pathe (paixões/ emoções) e a experiência ou vivência das Pathe pelo 

sujeito, sendo que esta última pode ser por ele orientada, controlada, ajustada e, bem ou 

mal conduzida. Esta dualidade parece-nos sugerir, pelo menos parcialmente48, a distinção 

que encontramos, já no séc. XX, em Damásio (1994) entre “emoções” e “sentimentos”. 

                                                
47  Título na versão latina. Também em latim outra alternativa para o título: “Moribus ad Nicomachum”. 
Tradução livre: “a ética de Nicomachum”. Nicomachum era filho de Aristóteles, e aparentemente este texto foi- 
-lhe dedicado ou por ele foi editado. 
48  Parcialmente, dado que em Damásio (1994) a dimensão “sentimentos” é interna: acontece no interior do 
indivíduo; enquanto que as emoções são exteriorizadas . 
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E seria na vivência das emoções que a influência dos mecanismos racionais                              

(e acrescentamos civilizacionais) se poderiam fazer sentir: em vivenciar as emoções de 

modo correcto, na intensidade correcta e na ocasião devida (op. cit). Estruturando-se 

assim, a teoria das emoções de Aristóteles, num código de conduta que orienta o indivíduo. 

Aditamos que Aristóteles já enuncia a importância da estrutura social na modelação da 

dimensão emocional de cada indivíduo, pois, na medida em que este está integrado e 

sujeito a um sistema social organizado, dele recebe a “formalização do contorno do seu 

mundo emocional” (Gross, 2006, p.4). E que esta estrutura social, altamente hierarquizada, 

que estabelece (mais ainda neste período) a distinção entre indivíduos ricos vs. pobres, 

respeitados vs. ignorados, seguidos como exemplos vs. explorados, determina o leque de 

emoções que esses mesmos sujeitos podem sentir e expressar.  

Assim, para Gross (op. cit), é o aspecto social que mais responsabilidade apresenta na 

expressão das emoções pelo sujeito, mais do que a responsabilidade do corpo, e os 

mecanismos de controlo da razão (todos eles presentes no sujeito). Segundo este autor, a 

liberdade em expressar emoções tem sido extremamente reduzida, e que “a 

democratização da emoção é um processo que decorre nestes dois últimos séculos, e ainda 

se encontra incompleto” (op. cit, p.5).  

Segundo Schmitter (2006a), a abordagem de Aristóteles às emoções é ambivalente: para 

Aristóteles, as emoções tanto são passíveis de receber ascendência pela razão, e assim 

serem geridas e ajustadas ao adequado (e também usadas num sentido prático, 

reconhecidas / identificadas mas também despoletadas, enquanto ferramenta auxiliar na 

prática da retórica – visando convencer as plateias de um ideia); como também são 

classificadas como indutoras de perturbação ao estado racional, podendo induzir 

comportamentos moralmente incorrectos, e como tal, são vistas como uma “ameaça à     

vida social”.  

 

2.5.2.2. O Estoicismo, Cícero e Seneca 

No período Helenístico grego, surge a corrente filosófica denominada Estoicismo.  

Aparentemente, esta corrente dá continuidade à vertente mais negativa da visão das 

emoções, patente em Aristóteles: o estoicismo impõe uma visão rígida criticando 

moralmente as emoções como uma dimensão perturbadora, negativa, pelo que 

inclusivamente  “recomendava a sua eliminação” da vida dos indivíduos                  

(Schmitter, 2006a).  

Os texto que foram de maior influência para a História do pensamento moderno, 

chegaram-nos via traduções latinas de Marcus Tullius Cícero (contaminadas pelo seu 
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Cepticismo, retratado em “De Finibus bonorum et malorum”, de 45 a.c.) e por Seneca, pelo 

que nos iremos focar no Estoicismo romano (op. cit.). 

Através de Cícero, a palavra pathe, referente a emoções/paixões, é traduzida como 

perturbatio com o significado de perturbações; enquanto que por Seneca foi filtrada 

através de affectus, já traduzido anteriormente (ver 2.5.1 “Significados e funções das 

emoções”),  como “estado psíquico ou moral (bom ou mau), afeição, disposição de alma, 

estado físico, sentimento, vontade” (Dicionário Houaiss, apud Rocha, 2008). Outros 

tradutores romanos optaram, ainda, por traduzir pathe por passio (Schmitter, 2006a): 

“acção de suportar, acção de sofrer; afecção da alma, paixão”, fornecendo-lhe um tom de 

sofrimento (Ferreira, 1996, p.833). 

Por aqui poderemos aferir que a dimensão negativa, em relação às emoções, começa a ficar 

latente, e como tal, presumimos (antes ainda de observarmos, de seguida, a restante 

evolução histórica) que aqui se inicia a conotação negativa que irá persistir durante 

séculos no ocidente, sendo apenas invertida no final do séc. XX, com as abordagens das 

neurociências (sendo ainda demasiado recentes, para ter um impacto de alteração 

profunda no senso comum, no qual esta perspectiva herdada dos latinos, se poderá        

ainda manter). 

Segundo Schmitter (2006a), um aspecto que é comum a todas as equivalências do grego 

para o latim, é o sentido de emoção enquanto aspecto fora do controlo voluntário do 

indivíduo,  e enquanto tal, algo que “não é uma parte adequada do indivíduo”. As paixões 

seriam, segundo a ética estóica, reacções a eventos externos: à semelhança do teorizado 

por Aristóteles, “respostas cognitivas e julgamentos sobre o que envolve o indivíduo”.          

E deveriam, então, ser excluídas da sua conduta, dado perturbarem a forma racional e ética 

do homem virtuoso, que se deseja em controlo de si mesmo, aspirando ao estado de 

apatheia (que deriva na palavra “apatia”) ou tranquillitas49 (tranquilidade). E embora 

reconhecendo a dificuldade de controlar algo exterior a si próprio, as paixões, a ética 

estóica propõe um rígido código de conduta que implica uma preparação e auto-disciplina 

mental e física do sujeito. Procurando, dessa forma, reduzir o domínio do indivíduo pelas 

paixões, e permitir-lhe ganhar controlo de si próprio. Para Seneca, a ausência das emoções 

(boas ou más) ajudaria a definir uma identidade de virtude, na esfera pública (Gross, 2006, 

pp.71-72). 

Cícero listou as emoções em quatro grupos: (i) medo; (ii) dor, incómodo, tristeza, mal-estar; 

(iii) luxúria, desejo, apetite; e (iv) prazer, deleite. Sendo de extrema dificuldade o controlo 

sobre as paixões, a ética estica introduz uma espécie de variante emocional positiva que 

                                                
49  Tranquillitas é o termo usado por Cicero (Schmitter, 2006a). 
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pode ser aceite pelo seu código, ou seja que é moralmente validada: a eupatheia, “os bons 

sentimentos” (no sentido moral), e que transformavam as quatro categorias das paixões 

em emoções moderadas, que moderadamente “possam aumentar a alma” (Baltzy, 2004, 

apud Schmitter, 2006a). Assim: em vez de desejo ou apetite o sujeito deveria sentir 

“vontade” (voluntas), que abarcava a bondade e a generosidade; substituir medo por 

“vigilância/ atenção” (cautio); e prazer, por alegria (gaudium) (Schmitter, 2006a). 

À luz do conceito tão caro para os gregos, mens sana in corpore sano50 (“mente sã em corpo 

são”), os estóicos relacionavam a saúde da alma com a saúde do corpo, e vice-versa, pelo 

que o próprio Cícero argumentava que sendo uma das funções da filosofia a de curar a 

alma, curaria também, indirectamente, o organismo (op. cit.).  

 

2.5.2.3. São Tomás de Aquino 

São Tomás de Aquino (1225-1274), enquanto filósofo da emoção, concentra muitos dos 

aspectos, presentes nas teorias supracitadas, na sua obra “Summa Theologicae”             

(1265–1274), parte II (esta é uma obra dedicada à moral e de referência da Escolástica, o 

pensamento crítico ensinado nas universidades europeias durante a Idade Média).                 

E para Schmitter (2006a) ele é, provavelmente, uma das mais intensas referências da 

filosofia moderna, suscitando seguidores enquanto modelo de contenção. Aquino foi 

responsável pela introdução do pensamento Aristotélico, na visão religiosa cristã do 

mundo (Schmitter, 2006; McInerny & O'Callaghan, 2009): enquanto padre dominicano, 

teólogo e filósofo, ele estabeleceu a síntese entre o pensamento crítico Aristotélico e a 

moral religiosa do cristianismo. 

Assim, a teoria das emoções ou paixões (passio), segundo Aquino, apresenta uma vertente 

da religiosidade cristã preponderante, que trasparece através de uma visão moralizadora 

sobre as emoções: para ele “as emoções são movimentos interiores que podem reflectir 

preocupações religiosas e morais, assim como reflectem o facto de nós, como humanos, 

experienciarmos o mundo através do uso dos nossos poderes sensoriais”                          

(Cates, 2009, p.41).  

A definição de “paixões da alma” é central na sua obra, que identifica tanto nos homens 

como nos animais (aqui apresenta uma semelhança com o Darwinismo, que no séc. XIX 

assumirá, preponderantemente, esta semelhança sob a perpectiva biológica), e que 

apresenta como “actos ou movimentos” cuja causa é exterior ao indivíduo, e para o qual ele 

está receptivo através da sua cognição. Estas paixões podem ser, também observadas por 

alterações corporais (alteração de temperatura, e de movimentos do coração: aspectos 

                                                
50  Máxima grega atribuída ao filósofo grego, anterior a Sócrates, Tales de Mileto (624 a.c – 546 a.c.). 
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fisiológicos, sabemos hoje) (op. cit.). As paixões ou emoções apresentam uma dupla 

dimensão, intelectual e física, sendo definidas como “movimento de uma composição 

corpo-alma”, um movimento que surge graças aos apetites de uma “alma corporalizada” 

(Cates, 2009, p.62). Aquino assume assim, uma dupla origem das emoções: presentes no 

corpo e intelecto51. E estabelece, a partir daí, uma dialética entre dois pólos de tensões: a 

capacidade de apreensão, que entendemos como a habilidade de compreender do sujeito,    

e que tem uma dimensão intelectual e outra cognitiva (no corpo); e os apetites, que são a 

capacidade que o sujeito possui de sentir-se cativado ou motivado em relação a algo, e que 

também estão presentes no intelecto como nos sentidos do corpo.  

Assim, no intelecto existe: 

– O poder de “apreensão intelectual” – que Cates (op.cit) identifica como a 

capacidade de análise prática, gerada por mecanismo de raciocínio, e a         

auto-consciência; 

–  O “apetite intelectual” ou vontade – que são actos de vontade determinados 

pelos processos de tomadas de decisão; ou “modos de comportamento em 

relação aos bens e aos males (do mundo), que o indivíduo apreende através dos 

poderes da apreensão intelectual” (op. cit, p.267). 

E no corpo (nos sentidos do corpo) há a capacidade: 

– De “apreensão sensitiva” - que comporta os sentidos interiores como 

cogitação/razão, memória, imaginação, senso comum; e os exteriores, como 

visão, audição, olfacto, paladar e tacto);  

– E de “apetite sensorial” -  que são “modos de comportamento em relação aos 

bens e aos males (do mundo), que o indivíduo apreende através dos poderes da 

apreensão sensorial” (op. cit, p.267), no qual se integram as emoções (as 

irascíveis, como esperança ou desespero, medo, cólera; mas também as 

concupiscentes como amor/ódio, desejo/aversão e deleite/pesar; estas últimas 

Aquino identifica segundo um processo de níveis, que parte do primeiro par  

amor/ódio, até ao último deleite/pesar). 

Para Aquino, os poderes ou capacidades presentes no corpo, são susceptíveis à razão, e por 

este motivo as emoções humanas podem ser moderadas, como que filtradas pela avaliação 

moral (neste caso Cristã). Desta forma, as emoções são consideradas por Aquino como boas 

ou más se forem, respectivamente, moderadas ou excessivas. Estas últimas  aquém do 

controle ou influência da razão (Schmitter, 2006).  

                                                
51  Cates(2009) usa o termo “intelecto”, enquanto Schmitter (2006) prefere o termo “alma”. 
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O que nos remete para a posição de Aristóteles: enquanto as emoções se revelarem 

funcionais, elas são boas para o sujeito, mas as excessivas são catalogadas como 

disfuncionais, perturbadoras da vida controlada que o sujeito deverá praticar. Esta visão 

pressupõe uma perspectiva de virtuosismo moral na conduta do indivíduo, estabelecendo a 

catalogação das emoções mediante a sua funcionalidade para a prossecução desse plano   

de vida.  

Com a teorização da oposição entre os aspectos emocionais presentes/ derivados no/do 

intelecto/alma e no/do corpo, Aquino parece justificar a existência da tensão emocional 

experienciada por qualquer ser humano. E posicionando-a numa perspectiva teológica e 

moral, ultrapassa essa tensão propondo uma direcção ao indivíduo, como caminho para 

uma existência em paz, ordem e virtude (tudo aspectos tão caros à doutrina cristã). 

A partir daí, Aquino estabelece também a sua divisão entre conjuntos de emoções, a “partir 

do objecto que as evoca e as define”, sendo um desses conjunto de emoções simplesmente 

apreendidas como boas ou más, sem esforço; enquanto que o outro se reporta a emoções 

que apresentam uma natureza árdua ou irascível de se vivenciar, no qual o sujeito passa 

por uma experiência mais complexa e difícil (Cates, 2009, p.133).  

As emoções concupiscentes são resultado “da procura pelo que é adequado, de acordo com 

os sentidos, e de afastamento daquilo que magoa”, de forma evidente ao sujeito (Aquino, 

apud Cates, 2009, p. 133); enquanto nas irascíveis, o sujeito “identifica o bem (ou bom), mas 

que é difícil de atingir”, pressupondo obstáculos e resistências para lá chegar                        

(op. cit., p.149). 

Segue-se o conjunto das onze emoções totais (a partir das definidas por Aristóteles) que 

Aquino enuncia:  

– emoções irascíveis – amor (amor) e ódio (odium); desejo (desiderium, 

concupiscentia) e  aversão (fuga); prazer (delectatio ou uma sub-espécie 

interna, gaudium) e dor/ tristeza  (dolor e dor interna, tristitia); 

– emoções concupiscentes – esperança (spes) e desespero (desperation); medo 

(timor) e audácia (audacia); e ira ou cólera (ira). 

 

2.5.2.4. O Renascimento e séc. XVI  

Segundo Schmitter (2006a), o Humanismo florentino reporta-se de modo pouco 

sistemático às emoções, se o compararmos com S. Tomás de Aquino. Denota-se no entanto 

uma revisitação da perspectiva Neo-platónica, neste ponto. 

Niccolò (di Bernardo dei) Machiavelli (1469-1527), diplomata, historiador e filósofo, usa, 

por outro lado, a dimensão das emoções como forma de a integrar na rectórica do Discurso 
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político: partindo do conhecimento das disposições emocionais das plateias ouvintes, o 

orador deverá fazer com que elas sejam motivadas a determinados comportamentos 

emocionais. Esta dimensão parece-nos deter alguma participação da vertente pragmática 

do Discurso Aristotélico sobre as emoções, no entanto leva-o mais além. Segundo 

Machiavelli, uma das estratégias seria o político adoptar uma personalidade pública, com 

características emocionais particulares, visando “manipular as paixões da sua audiência, 

de modo a manter a ordem pública” (Schmitter, 2006a). Esta personalidade pública seria 

uma construção, distinta da sua dimensão privada e real. Esta prática viria, mais tarde, a 

ser identificada como realpolitik52: acções políticas baseadas, mais no exercício do poder e 

através do pragmatismo e da manipulação, que em ideais e visões éticas e morais       

(Haslam, 2002). 

Michel (Eyquem) de Montaigne (1533-1592), escritor e referência do pensamento 

Renascentista francês, fundador do Cepticismo, autor de “Essais”, obra filosófica que 

também aborda as emoções, particularmente a inconstância das emoções como aspecto 

central da sua vivência. Segundo Montaigne, as emoções moderadas (como alegria) são 

positivas e bem-vindas à vida do homem, motivando inclusive o desenvolvimento da 

actividade intelectual (Schmitter, 2006a). Uma das preocupações centrais de Montaigne é 

a natureza conflituosa e inconstante das emoções, reconhecendo-a como natural ao 

homem. E faz a divisão entre a dimensão externa do homem e a sua interioridade, duas 

dimensões ligadas, indissociavelmente, assumindo a última como a verdadeira essência do 

ser (op. cit.). Segundo Montaigne, a retórica detinha o poder de mudar as paixões mais 

negativas em positivas, devido ao facto dos indivíduos serem susceptíveis à expressão das 

emoções, indo além da superfície e afectando o interior do indivíduo. A retórica 

funcionaria, então, como uma “diversão que alteraria a inconstância do sujeito no seu 

próprio benefício” (op. cit.), promovendo o estado de boa-disposição. 

 

2.5.2.5. Teorias das emoções dos séc. XVII e XVIII 

Durante os séc. XVII e XVIII a produção intelectual sobre as emoções multiplicou-se 

exponencialmente. E se este primeiro século é marcado pela reinado da razão e da crítica 

analítica, o segundo redescobre o sentimento e os aspectos mais subjectivos do homem, 

valorizando-os (não rejeitando, no entando, a herança do primado da ciência e da razão do 

séc anterior). Dos vários autores, que se notabilizaram nesta temática, selecionámos 

apenas alguns, que consideramos representativos do seu tempo: por revelarem visões 

                                                
52  O termo “Realpolitik” é de autoria de Ludwig von Rochau, escritor e político, que em 1853 o enuncia na sua 
obra “Princípios da Realpolitik aplicado às condições políticas na Alemanha” (Grundsätze der Realpolitik 
angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands) (Haslam, 2002). 
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distintas face às emoções; e, finalmente, devido ao facto de serem abordados por teorias 

mais recentes (nomeadamente pelas neurociências). 

Durante o séc. XVII, o termo mais corrente para identificar emoções é “paixões”. Segundo 

(Schmitter, 2006b), este facto deve-se, com elevada probalilidade, à influência de Decartes 

e à sua obra “as paixões da alma”, de 1649. No entanto durante este período também eram 

usados termos equivalentes como “afecto”, “sentimento”, “perturbação” e “emoção”.               

A palavra “emoção”, segundo Schmitter (2006b), era essencialmente equivalente a 

“movimento”, um sentido que Descartes assume como resultado das “paixões” (não sendo 

“emoção” uma definição central ou englobante, como hoje a entendemos). 

Para Descartes “as emoções são estados passivos e receptivos”, uma espécie de estados de 

percepção (Schmitter, 2006c), as “paixões” são funções da alma e não acções. Enquanto 

estados de percepção, ele distingue-as das percepções causadas pelo corpo, ou seja, das 

produzidas pelos sentidos de cognição, como a visão ou o olfacto que estão ligadas à 

percepção de objectos exteriores ao indivíduo. As “paixões” são “percepções da alma”, cuja 

origem não se estabelece a partir desses objectos exteriores e que são “causadas, mantidas 

ou fortalecidas por algum movimento dos espíritos53” (Descartes, apud Schmitter, 2006c). 

O resultado essencial das “paixões” é “mover e dispor a alma a querer coisas, para as quais 

preparam o corpo” (Schmitter, 2006c). 

Descartes recupera os ideais da ética estóica [“ler Seneca curaria os males de tristeza e as 

febres leves” (Descartes, apud Schmitter, 2006c)], defendendo o controlo sobre as paixões 

que destemperam a virtude. Para se alcançar esse controlo, Descartes aconselha à 

compreensão sobre os mecanismos do corpo: “literalmente, olhar para dentro do corpo” 

(Gross, 2006, p.23). Na sua obra “Paixões da Alma”, desenvolve a observação sobre os 

fenómenos e alterações corporais que acompanham as paixões, assumindo-as como uma 

reacção mecânica acompanhada de sinais exteriores: como alterações na expressão facial e 

olhos, assim como na cor do sujeito e de ruídos (riso, suspiros, gemidos), entre outros (op. 

cit. p.24). Esta visão mecânica do funcionamento do corpo é central na obra de Descartes, 

que o justifica como orientação do sujeito sobre o mundo no qual habita e, “em última 

instância, um modo de manter a ligação corpo-mente que constitui o ser humano” 

(Schmitter, 2006c). 

Para Descartes há seis emoções “primitivas” (Schmitter, 2006c): encantamento, amor vs. 

ódio, desejo, alegria vs. tristeza. Todas elas, à excepção da emoção encantamento, são 

orientadas para o movimento de adesão ou aversão, após a avaliação do objecto que as 

provoca (nesse sentido podemos estabelecer uma equivalência com as acções elementares 

                                                
53  Aqui “espíritos” no sentido de dimensões da alma (Schmitter, 2006c). 
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de “luta” ou “fuga” do SNA, que a investigação em psicofisiologia indicará, séculos mais 

tarde). E Descartes sustenta dois pares de opostos: amor vs. ódio; e alegria vs. tristeza.         

A identiticação das emoções, na teoria de Descartes vai mais além, reconhecendo que há 

diferentes intensidades para as emoções (timidez é diferente de terror), e que algumas 

emoções são misturas de emoções “primitivas”, mesmo emoções opostas, como o caso de 

“medo” e “esperança” (op. cit). Em muitos aspectos, a teorização sobre as emoções, de 

Descartes, enuncia um conjunto de aspectos fisiológicos associados à emoção, que três 

séculos mais tarde, a investigação em neurociência de Joseph LeDoux54 e António Damásio 

vêm confirmar. 

Baruch (ou Benedictus) Spinoza ( 1632-1677) foi um dos filósofos do início da Idade 

Moderna, contemporâneo de Descartes, cujo pensamento funde a metafísica Cartesiana e 

os princípios epistemológicos com influências do Estóicismo, no qual a sua filosofia moral 

estabelece como central o controlo das paixões de modo a alcançar a felicidade e a virtude 

(Nadler, 2008). A sua teoria sobre as emoções está, essencialmente, presente na sua obra 

“Ética”, publicada postumamente em 1677, em concreto na Parte III da mesma, 

identificada como “A origem e a natureza das emoções”.  

Na identificação de emoção, Spinoza preferia a palavra “afectos” (affectus), pelo eco da 

filosofia estóica na sua teorização (op. cit.). Os afectos são “as afeições do corpo 

(qualidades) pelo que o poder do corpo de agir é aumentado ou diminuido... juntamente 

com as ideias dessas afeições” (Spinoza, 1677, apud Schmitter, 2006d).  

Em Spinoza “a mente é constituida pela sua ideia de corpo” mas, no entanto, o sujeito é 

também consciente do corpo devido à experiência das suas alterações (op. cit.). Segundo 

Schmitter (2006d), são os afectos que constituem a mente, de acordo com a perspectiva de 

Spinoza: assim estes afectos participam a dois níveis, envolvendo mente e corpo. Na sua 

“Teoria dos afectos” estabelece uma correlação entre corpo e mente (Hardt, 2007, p.x).  

Aqui fica patente a partilha deste mesmo dualismo na origem das emoções, com Descartes. 
55Para Spinoza, a mente tem o poder do pensamento e é receptiva a ideias externas, e o 

corpo possui o poder da acção e é sensível a outros corpos. Embora entidades separadas e 

autónomas (corpo e mente), elas trabalham lado-a-lado, colaborando uma com a outra, e 

desenvolvendo-se em simultâneo. Ambas têm a capacidade de ser alteradas (“afectadas”) 

pelo impacto de elementos exteriores e ambas têm o poder de construir (“de agir”). 

Consequentemente, e de acordo com esta teoria, há uma relação com “o poder de agir” e     

                                                
54 Uma das obras fundamentais de Joseph LeDoux é “The emotional brain: The mysterious underpinnings of 
emotional life” (New York: Simon & Schuster, 1996). 
55  O texto deste parágrafo foi adaptado do texto produzido para o artigo submetido e apresentado na 
Conferência interdisciplinar “Persons Intimacy and Love”, em Salzburg, Áustria, em 6-8 Nov, 2009, com o 
título : “Communicate emotions through technological interfaces” (Lessa, 2009). 
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“o poder de ser afectado”: quanto mais um indivíduo é permeável a ser afectado, maior será 

a sua capacidade de acção. Para Spinoza, “o poder de agir” é aquilo que identificamos com 

“razão” (capacidade de pensar racionalmente): a acção da mente, mas também a acção do 

corpo. E a emoção é, segundo a teoria de Spinoza, “a capacidade de ser afectado”: que tanto 

ocorre na mente, como no corpo. Então, sustentado pela sua teoria, poderemos considerar 

que corpo e mente trabalham juntos ao lidarem com a emoção e com a razão: o corpo 

expressa emoções mas também acções baseadas no pensamento; e a mente constrói 

sentimentos, mas também é sensível a ideias externas, a partir das quais produz novas 

ideias e teorias. 

Mas Spinoza fala do alcançe de níveis de perfeição, superiores ou inferiores, nesta prática 

dos afectos e distingue dois tipos: os activos, que considera positivamente, e os passivos 

que, pelo contrário, vê como negativos. 

Nesta distinção Spinoziana, entre afectos passivos e activos, só os passivos são aquilo que 

ele identifica como paixões: “Um afecto que é chamado uma paixão (pathema) da mente é 

uma ideia confusa pela qual a mente afirma ao seu corpo, ou parte dele, um poder maior ou 

menor de existência (existendi) que anteriormente, o que quando sucede determina que a 

mente se foque nisso e não noutros aspectos” (Spinoza, 1677, apud Schmitter, 2006d). 

Traduzindo a influência estóica, as paixões são para Spinoza afectos confusos e, por 

conseguinte, impróprios na vida do indivíduo. Estas paixões são resposta a objectos 

exteriores ao sujeito mas, que ele tem o poder de tornar adequadas, se as transformar em 

acções: ou seja, se as avaliar “produzindo uma ideia clara, distinta ou adequada”, sendo a 

moderação um reflexo de força de espírito e virtuosismo.  

Na teoria de Spinoza, os afectos parecem manter a auto-preservação do indivíduo, segundo 

aquilo que é essencial para a sua mente, no entanto, não têm uma função definida, apenas 

a exibição ou expressão dos apetites do sujeito. Em termos de classificação, estabelece 

apenas três afectos como primários: desejo; alegria ou prazer; e tristeza ou dor    

(Schmitter, 2006d).  

Mas a experiência de determinados afectos traduzir-se-á no alcance de estados de, maior 

ou menor, perfeição. Aqui, a teoria de Spinoza, enquanto dimensão moral, apresenta a 

meta do alcançe da perfeição e do virtuosismo para o sujeito denotando, mais uma vez, a 

influência do Estoicismo: se por uma lado, a alegria ou prazer são reflexos de uma subida 

no nível de perfeição, por outro, a tristeza e dor representam a descida para um nível 

inferior de perfeição. 
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Para Spinoza o conceito de conatus (Latim, trad. esforço, impulso), presente também na 

Metafísica de Descartes, e que pode ser traduzido como a urgência para algo existir ou 

continuar a existir, uma espécie de fluxo ou energia que motiva a existência de um ser, é 

central. E os afectos, enquanto presentes no sujeito para serem expressos, e parte 

fundamental na concepção do ser humano e da sua existência, revelam essa força de 

existir que surge naturalmente: expressam o conatus. Segundo Schmitter (2006d), Spinoza 

associa a ideia de “perfeição” e o seu alcançe, ao “poder da acção”: o aumento do poder de 

acção leva à busca da perfeição, daí o facto dos afectos passivos serem considerados 

negativos (como tristeza), porque estão associados à inação; enquanto os afectos activos 

levam à acção. Eis como Spinoza o explica: “A mente pode agir para atingir uma maior 

perfeição, preservar o seu ser e aumentar o poder de acção e, ao fazê-lo, gera afectos como 

alegria ou desejo.”(op. cit.). 

Contrariamente a Descartes, Spinoza não atribui muita importância às alterações no corpo 

(ao que Spinoza chama “afeições externas”), que acompanham a emoção, e ao seu estudo. 

Para Spinoza a sua existência acontece em paralelo ao que se altera na mente, sendo a 

mente o ponto fulcral da atenção do filósofo. 

David Hume (1711-1776), filósofo escocês que ficou conotado com o movimento Empirista e 

com o Cepticismo, evidenciou-se pela sua perspectiva contrária aos Racionalistas como 

Descartes, sendo considerado um dos representantes do Iluminismo escocês. 

A cultura da sensibilidade do séc. XVIII é visível na postura de Hume em relação às 

emoções: segundo ele, a alma revela-se através das suas fragilidades (Gross, 2006, p.113). 

Esta visão está patente no seu “Tratado da Natureza Humana”56, publicado entre 1739–

1740. A parte II deste tratado centra-se nas emoções: "Sobre as Paixões” (“Of the 

Passions”). Hume também adopta a terminologia presente em Descartes: o uso de “paixão” 

enquanto sinónimo de emoção. Mas ao contrário daquele, considera que deverá a razão que 

subjugar-se às paixões, e não o oposto: “A razão é, e deve apenas ser, escrava das paixões e 

não pode aspirar a nenhuma outra tarefa, que não a de as servir e de lhes obeceder” (Hume, 

1739-1740, apud Gross, 2006, p.118). 

As paixões, na teoria de Humem são “uma espécie de instinto natural, derivadas da 

constituição original da mente humana” (Hume, 1739-1740, apud Gross, 2006, p.120), são 

“impressões, percepções fortes e vívidas, com um certo impulso” (Schmitter, 2006e), 

aceitando as fragilidades como partes integrais do ser, ou seja, como naturais. 

                                                
56Tradução livre do título original: ”A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to introduce the 
experimental Method of Reasoning into Moral Subjects”. 
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Parece-nos, que em oposição à visão Descartiana, e indirectamente ao Estoicimo, a visão de 

Hume é bastante mais tolerante em relação às paixões, considerando-as como elementos a 

aceitar e não a rejeitar ou moderar. A par disso, Hume integra o aspecto social, assim como 

os hábitos e costumes, enquanto presença preponderante na constituição das paixões: ou 

seja, reconhece o valor da cultura e das instituições por ela criadas num determinado 

tempo, como factor, além da dimensão do instinto natural, presente no indivíduo (op. cit.). 

Para Hume as paixões são uma função do Discurso. A sua valorização da rectórica, 

regressando aos gregos, fá-lo defender uma moral da virtude a partir das “artes da poesia e 

da eloquência”, tendo em vista “mover as almas” do indivíduos (op. cit., p.137). E a arte da 

rectórica, para Hume, faz-se do cultivar as paixões (as mais suaves; e as mais intensas, 

como amor ou ódio), ao contrário dos seus antecessores, que procuravam cultivar a razão 

(op. cit., p.140). De tal modo que, até as paixões consideradas como negativas, detinham, na 

perspectiva de Hume, a sua importância e o seu papel na esfera humana, tal como podemos 

observar pela noção de Katharsis (no contexto da sua Estética): assumindo que os aspectos 

negativos, por exemplo em situações de tragédia, podem criar uma dimensão positiva e 

agradável ao indivíduo. 

As duas paixões puras da alma, segundo Hume, são o orgulho e a humildade, uma vez que 

se referem ao próprio sujeito. Segundo Gross, na visão de Hume, elas constituem o próprio 

ser (op. cit., p. 119). As paixões mais complexas, como ódio ou amor, são causadas por 

objectos fora dele (op. cit., p.116).  

 

2.5.2.6. Teorias das emoções dos séc. XIX, XX, e da actualidade 

As diferentes perspectivas sobre as emoções são, habitualmente, fundamentadas em 

teorias que se vão sucedendo e evoluindo ao longo dos tempos, como observámos. 

Um aspecto que verificámos comum, em todas as que de seguida indicaremos, é a presença 

da distinção entre dois conjuntos essenciais de emoções (Damásio, 1994, 2000): as 

primárias e as secundárias. As emoções primárias ou universais são consideradas mais 

arcaicas, porque associadas aos instintos mais primários: os da sobrevivência do indivíduo 

enquanto corpo. Estas encontram-se presentes nas estruturas neurobiológicas mais 

profundas do homem: estão “programadas” nas áreas cerebrais mais antigas e internas, 

que foram posteriormente envolvidas por camadas cerebrais mais recentes (Damásio, 

1994). Segundo vários investigadores, as emoções secundárias, ao contrário das primárias, 

não são emoções relacionadas directamente com a sobrevivência do organismo, mas estão 

ligadas à gestão social da vida do indivíduo e, como já observado, têm um pendor de 



 

 

137 

sobrevivência biológica, mas de modo indirecto (ver 2.3.4.1. “As ligações entre indivíduos”): 

são aprendidas em sociedade e inscrevem-se nas áreas mais recentes do cérebro (quando 

comparadas com as anteriores), estando extremamente subordinadas aos lóbulos pré-           

-frontais (Damásio, 1994, 2000; Rodrigues, 1989; Ortony, 1990). 

Diferentes teorias sobre as emoções sustentam também a identificação de determinadas 

emoções primárias e secundárias. Por exemplo, segundo Damásio (2000), e Ekman, Friesen 

& Ellsworth (Ortony, 1990), são emoções primárias, a  alegria, a tristeza, o medo, a cólera, a 

surpresa e a aversão; e secundárias, a vergonha, o ciúme, a culpa e o orgulho. Há ainda um 

outro conjunto de emoções, de acordo com Damásio (1994, 2000): as “emoções de fundo”, e 

que segundo este autor são aquelas que não devem a sua existência a um acontecimento 

pontual distinto, antes resultam de conflitos mentais internos ou de esforços físicos 

prolongados, e que habitualmente caracterizam a personalidade emocional do indivíduo. 

De seguida salientamos algumas das, identificadas como, teorias clássicas das emoções 

que se destacam no panorâma da Psicofisiologia57, e que marcam o final do séc. XIX, o séc. 

XX e princípio do séc. XXI. 

Um dos primeiro autores a estruturar, consistentemente, a dinâmica de mobilização 

energética foi William James (1842-1910). A teoria das emoções proposta por este 

investigador e apoiada por Carl Lange (1834-1900), foi apelidada de “Teoria periférica de 

James-Lange”, e determina que a emoção surge com a consciência do indivíduo às suas 

reacções periféricas58, que decorrem do estímulo que o desestabiliza. As reacções 

periféricas são as alterações que acontecem no corpo, acompanhando a emoção: alterações 

fisiológicas (ou índices fisiológicos), expressões faciais, etc. Segundo esta teoria, e perante 

a reflexão cognitiva (a interpretação do cérebro), “que analisa” os efeitos fisiológicos 

desencadeados pelo estímulo percepcionado, emerge a emoção [Rodrigues, 1989;              

MIT- AC(a)]. Esta teoria representou, ainda, um avanço segundo outra dimensão (Healey, 

2000): em 1890, William James é o primeiro a suscitar a possibilidade da emoção ser 

modelada através de padrões de sinais fisiológicos.   

Por outro lado, na década de 1920, Walter Bradford Cannon (1871-1945), apartir das 

investigações de fisiologia de Philip A. Bard (1898-1977), avança com uma teoria que 

propõe a não-existência de um padrão específico de alterações fisiológicas para cada 

emoção, mas um único padrão que leva o organismo a uma resposta (de reacção) de 

emergência, variando apenas os sentimentos que a acompanham. Esta teoria ficaria a ser 

conhecida como a “Teoria de Cannon-Bard”. Segundo ela, a emoção é anterior à reacção 

                                                
57  Ramo da psicologia que estuda as bases fisiológicas dos processos psicológicos. 
58  Também chamadas manifestações periféricas (Rodrigues, 1989). 
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cognitiva que a ela se sucede (contrária também à perspectiva da “Teoria James-Lange”).  

Na década de 1960, e em oposição à “Teoria de Cannon-Bard”, surgem os investigadores 

Donald Lindsley e Magda B. Arnold, que apontam a intensidade emocional crescente como 

um aspecto não consonante com a existência de um único padrão de alterações periféricas. 

O seu trabalho funda uma nova teoria, a “Teoria Arnold- Lindsley”, sustentando que a 

emoção acontece com a “avaliação cognitiva das manifestações periféricas” (Rodrigues, 

1989, p.23), pelo indivíduo. E que essa consciência perante a avaliação cognitiva, acentua 

essas mesmas manifestações, provocando um aumento da intensidade da emoção.  

Passado uma década, outra das teorias clássicas da emoção apresenta-se: “a Teoria 

Diferencial de Tompkins-Izard”. Segundo Rodrigues (1989, p.25), esta teoria “define 

emoção como um processo complexo que envolve aspectos neurofisiológicos, 

neuromusculares e fenomenológicos”. Como vemos, ela já envolve a integração de uma 

maior complexidade, presente na constituição do fenómeno “emoção”. Assim, esta teoria 

sustenta, em oposição às duas teorias anteriores, que cada emoção possui um padrão de 

manifestações periféricas específico, no qual as diferenças, por ínfimas que sejam, 

caracterizam diferentes processos de motivação e de experiência. Ou seja, cada emoção 

(primária) é consequência de uma motivação específica e de aspectos particulares, 

internos e exteriores ao sujeito. Isto pressupõe uma valorização das manifestações 

periféricas e, consequentemente, da leitura dessas manifestações, tal como do impacto 

cognitivo do estímulo que desencadeia a resposta emocional (Lessa, 2005). Esta teoria  

considera como primárias as emoções: interesse, alegria, surpresa, angústia, cólera, 

repulsa, desprezo, medo, vergonha e culpa (Rodrigues, 1989). Esta teoria ainda destaca a 

interferência da dinâmica emocional no equilíbrio e regulação homeostática, tal como nos 

processos cognitivos e motores (Rodrigues, 1989), dados sustentados por diversos 

cientistas, incluindo Damásio (1994 e 2000). As publicações de António Damásio (desde 

meados dos anos 1990), no domínio das neurociências, vêm substituir a dualidade mente-     

-corpo, tão presente no pensamento Descartiano, através das descobertas sobre a vida 

emocional do cérebro: “mostrando, concretamente, como o julgamento e a emoção estão 

ligados” (Gross, 2006, p.29). Para o processo de estabelecer um julgamento, tomando 

decisões, contribuem igualmente mecanismos da razão e da emoção. 

As abordagens actuais sobre as emoções estabelecem a investigação “entre a activação 

fisiológica e a reacção emocional, individual e contextual” (Freitas-Magalhães, 2007, 

p.119). A tónica é, assim, colocada no indivíduo (atendendo às particularidades presentes 

no sujeito), mas também nos aspectos que contextualizam a emoção, como os situacionais 

que contribuem para o seu desencadear, porém apenas importantes se o sujeito a eles for 

sensível (portanto este aspecto, em última análise, actua em função das características do 
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sujeito). Segundo nos parece, isso denota a importância dada à inter-relação com o meio 

envolvente, nomeadamente, de ordem social. 

As diversas teorias sobre as emoções, a sua função e funcionamento, integram uma 

catalogação de determinadas emoções como sendo as primárias. Este processo de 

catalogação, segundo Freitas-Magalhães (2007, p.109), é um processo intrincado e não 

isento de contestação, no entanto, necessário para a “compreensão do homem enquanto 

agente eminentemente emocional”. Embora a influência cultural seja o motivo central da 

dificuldade, na medida em que “as descrições feitas sobre a vivência emocional nem 

sempre coincidem de cultura para cultura” (op. cit), o autor afirma que, hoje, parece estar 

estabilizado o conjunto de emoções primárias ou básicas, como sendo: cólera, tristeza, 

medo, surpresa, aversão, desprezo e alegria (anger, sadness, fear, surprise, disgust, 

contempt, joy). 

 

2.5.3. Expressão emocional: As emoções e a detecção / reconhecimento dos estados 

afectivos 

As emoções, como referimos anteriormente, possuem determinadas funções e são 

constituídas por diversos aspectos: aspectos psicológicos e aspectos físicos. Estes últimos 

identificados como manifestações periféricas, acompanham a emoção, expressando-a 

através de manifestações físicas no corpo. 

As manifestações periféricas traduzem-se através de vários modos, que podem ser 

identificados como “sinais autonómicos” (acções e outras mudanças verificadas no corp0) 

(Morris, 2002, p.245): expressão facial, entoação vocal, gestos e movimentos, postura 

corporal, dilatação da pupila do olho, frequência respiratória, batimento cardíaco, sudação 

cutânea (resposta electrodérmica da pele), actividade muscular e pressão sanguínea 

(Rodrigues, 1989; Cassiopo, 1990).  

Os diferentes modos de detecção de estados emotivos e, acrescentamos, de abordagem 

sobre a emoção, baseiam-se em aspectos físicos determinados.  

Aqueles que se traduzem a partir de informação passível de ser recolhida por eléctrodos ou 

sensores, à superfície da pele, podem ser identificados como índices fisiológicos: o 

batimento cardíaco; a sudação cutânea; a actividade muscular; as frequências cerebrais; a 

pressão sanguínea e a frequência respiratória. 

Em torno de cada um destes aspectos físicos da emoção, desenvolvem-se linhas de 

investigação sobre a expressão emocional, nomeadamente: a expressão facial da emoção, 

na investigação Darwin (2006 - reedição portuguesa do original de 1889), Ekman [s.d. (a), 

s.d. (b), 1975, 1982, 1984, 1999, 2003, 2009], Ekman, Friesen& Ellsworth (1972), Ekman & 
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Davidson (1994), Ekman, Davidson & Birbaumer (1996), Freitas-Magalhães (2007); a 

expressão gestual da emoção, no trabalho de Eibl-Eibesfeldt (1972), Morris (1977, 2002), 

Axtell (1997), MIT-AC, (s.d. (b)); a expressão da emoção através dos índices fisiológicos, na 

investigação do grupo de computação afectiva do MIT, liderado por Rosalind Picard, desde 

finais de 1990 (Picard, 2000a, 2000b, 2001, s.d.; Picard & Healey, 1997; Picard & Scheirer, 

2001), entre outras investigações. 

A psicofisiologia aplicada estuda, genericamente, os “fenómenos comportamentais e da 

psicologia social, relacionados e revelados por eventos e princípios fisiológicos de um 

indivíduo” (Cassiopo, 1990), e uma das suas áreas particulares é o estudo dos               

estados emocionais.  

As manifestações periféricas que se traduzem, enquanto respostas fisiológicas do 

organismo, são medidas através dos índices fisiológicos. No estudo de estados emocionais 

as respostas, que acompanham a emoção revelam a alteração dos valores fisiológicos 

considerados normais [a chamada “linha basal” (Rodrigues et al., 1989, p.145) identificada 

no indivíduo num estado de repouso, e sem acesso a estímulos que desencadeiem estados 

emocionais]. Existe uma correlação entre a alteração fisiológica, simultânea à reacção 

comportamental, que segundo os diversos investigadores e teorias, justifica a detecção e 

análise dessas variações. (Cassiopo, 1990)  

De forma sintética, o que motiva as variações fisiológicas, associadas aos estados 

emocionais, é o processo da procura de equilíbrio total e dinâmico - o processo de 

homeostase, que ocorre no Sistema Nervoso Autonómico (SNA). Este sistema funciona 

num ciclo com dois sentidos: um deles determinado pela aceleração do SNA, chamado de 

Sistema Nervoso Simpático (SNS); o outro determinado pela desaceleração do SNA, e 

intitulado de Sistema Nervoso Parassimpático (SNP). O SNS é responsável pelas reacções 

“activas”, ou seja, as de fuga ou de luta do organismo; e, por outro lado, o SNP orienta as 

reacções “mais passivas”, como as respostas de imobilização do organismo ou de aceitação, 

perante uma situação considerada adjuvante ou benéfica. (Morris, 2002, pp.245-247)  

As respostas emocionais, segundo alguns autores, podem ser caracterizadas através de 

certas dimensões que qualificam a expressão emocional física e o quadro psicológico que 

lhes está associado. 

De acordo com Russel (1980), a emoção pode ser identificada segundo duas dimensões (ver 

Figuras 46-47): a intensidade de resposta emocional (arousal) e a valência de resposta 

emocional (valence). A dimensão intensidade varia em grau na escala, entre a extremidade 

elevada e a baixa, fornecendo o grau de maior ou menor impacto / activação emocional do 

utilizador. A dimensão valência varia consoante o aspecto positivo ou negativo que a 
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emoção envolve, ou seja, está relacionada com o gostar ou não gostar, ser ou não agradável 

para o sujeito. Assim, Russel apresenta o modelo circumplexo, no qual as emoções se 

caracterizam através da sua presença num dos quatro quadrantes: uma emoção com 

intensidade elevada e valência positiva é, por exemplo, a alegria; na tristeza identificamos 

valência negativa e intensidade baixa; na cólera, a intensidade é elevada, enquanto a 

valência é negativa; e um exemplo de baixa intensidade e valência positiva é um estado de 

bem-estar, ligado a serenidade e calma. Este é um modelo, ainda hoje, actual e referenciado 

nos estudos ligados à emoção. 

 

 
Figura 46: Modelo circumplexo da emoção, de James 
A. Russell, que divide o espectro emocional ao longo 
das duas dimensões emocional: intensidade 
(arousal) e valência (valence) (Russel, 1980). 

 
Figura 47: Modelo circumplexo da emoção, a partir 
do Modelo de Russel (1980). 

 

Um outro modelo circumplexo é apresentado por Robert Plutchik, sendo este 

tridimensional, integrando (ver Figura 48): a intensidade da resposta emocional (à    

medida que nos aproximamos do vértice do modelo, a intensidade da resposta emocional 

reduz – aspecto representado no modelo através do aumento da intensidade de luz da cor); 

a semelhança ou proximidade entre emoções (êxtase e admiração são mais semelhantes 

que êxtase e raiva); e a polaridade (êxtase é o oposto de luto). Este modelo propõe oito 

emoções como básicas ou primárias e, a partir delas e na sua imediação, vão surgindo 

combinações das primeiras. Com o modelo planificado podemos observar a estrutura das 

oito emoções centrais: raiva, vigilância, êxtase, admiração, terror, assombro, luto e 

repugnância (rage, vigilance, ecstasy, admiration, terror, amazement, grief e loathing); 

assim como o eixo de valência, que separa a vertente positiva, em cima (emoções como 

antecipação, alegria e confiança), da negativa, em baixo (emoções como tristeza, aversão, 

medo). Um aspecto presente neste modelo é a relação de emoções opostas, como por  



 

 

142 

exemplo, alegria vs. tristeza e antecipação vs. surpresa, mas também a organização de 

emoções próximas, que se encontram entre duas primárias, como o caso de optimismo 

entre alegria e interesse (Plutchik, 2001; Scienceweek, 2001). 

  

 
Figura 48: Modelo circumplexo das emoções de Robert Plutchik (Plutchik, 2001). 

 

Tal como supra indicado, são diversas as linhas de investigação que se fundamentam em 

abordagens de reconhecimento emocional específico, explorando determinada forma de 

análise das emoções (com reconhecimento a partir da expressão facial, índices fisiológicos, 

expressão gestual, entre outros). Cada uma permitirá, assim, uma perspectiva mais ou 

menos parcelar sobre o estado afectivo, presente num determinado indivíduo, num 

determinado momento. Uma visão mais completa seria, consequentemente, aquela com 

acesso ao cruzamento das diversas perspectivas e dados recolhidos através dos    

diferentes registos. 

No final da década de 1990, início de 2000, a importância dada à análise recolhida através 

dos índices fisiológicos era grande. Com ela estava relacionado o surgir da área da 

Computação ligadas às emoções, a “Computação Afectiva” (Picard, 2000a), na qual o uso de 

informação discreta e objectiva valorizou este formato de análise das emoções. Nessa 

altura, e de acordo com Rodrigues et al. (1989) e Healey (2000), os índices fisiológicos eram 

reconhecidos enquanto caracterizadores dos fenómenos psicológicos, permitindo, deste 

modo, a sua classificação e até previsão. Do mesmo modo Healey (2000) e Healey & Picard 

(1998), defendiam igual posição e, com ela, sustentavam diversos projectos no Laboratório 

de Computação Afectiva no MIT [Picard, 2000a; MIT-AC, 1997; MIT-AC(s.d.(c))].                        

A investigação em Computação Afectiva permitiu o desenvolvimento de métodos 

computacionais que capacitaram o computador no reconhecimento de emoções, a partir da 
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análise dos sinais fisiológicos do utilizador do sistema (Lessa, 2005). Hoje, passada uma 

década de exploração tecnológica, a par desta visão mais informativa, surge uma outra que 

valoriza a interacção e se centra no utilizador. Talvez motivada por essa década de desenho 

e construção de sistemas que têm acesso à informação emocional do indivíduo (com 

potencial para uso ilegítimo dessa informação) e por ele tomam decisões, esta última visão 

tem ganho crescente terreno no campo da investigação de sistemas e interfaces, que lidam 

com as emoções do ser humano. 

Consideramos que o nosso próprio percurso, enquanto investigadores, acompanha essa 

evolução, e se contextualiza tanto temporal como tematicamente: no nível de formação 

anterior (mestrado59) a nossa investigação explorou um sistema sediado na análise de 

índices fisiológicos, a partir dos fundamentos da Computação Afectiva; hoje, ao 

realizarmos a investigação numa estrutura ligada às humanidades, concentramo-nos na 

dimensão menos informativa e menos centrada no sistema, e mais social e focada no ser 

humano (utilizador do sistema), enquanto decisor (e no controlo da informação que deseja 

inserir no sistema; sendo esta acção “transparente”, em oposição a “opaca”, como 

acontecia na visão anterior). Este aspecto relacionado com a perspectiva adoptada no 

desenho do sistema será discutido em profundidade, mais adiante (ver 3.6.2. “Desenho de 

comunicação afectiva”). 

Embora de menor importância para o desenvolvimento da presente investigação vamos, 

sucintamente, debruçarmo-nos sobre a caracterização e funcionamento dos índices 

fisiológicos, no sentido de contextualizar o desenvolvimento de sistemas de computação 

afectiva, também eles em foco no capítulo seguinte (ver 3.6. “Investigação e abordagens 

recentes para a comunicação afectiva”). 

 

2.5.3.1. Os índices fisiológicos 

Os indicadores ou índices fisiológicos são: o electroencefalograma (EEG), o 

electromiograma (EMG), a actividade eléctrica da pele (AEP) e o electrocardiograma (ECG). 

O registo dos dados (ou a sua captação) significa, nestes indicadores, um acesso ao SNA, 

através de cada uma das variantes, como a electricidade produzida pelo cérebro (e que pode 

ser medida em ondas de diferentes frequências), o batimento cardíaco, etc. Eles 

representam valores quantitativos do estado dos sistemas Simpático e do Parassimpático. 

A AEP pode ser captada através do registo de GSR (Galvanic Skin Response -  resposta 

galvânica da pele), que afere a condutância da pele à passagem da corrente eléctrica 

                                                
59 Iniciado em 2001 e concluído em 2005, cuja instituição de acolhimento foi a Faculdade de Engenharia da 
U.P., do qual resultou a Dissertação intitulada: “A mediação tecnológica na revelação da Identidade humana” 
(Lessa, 2005). 
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(Purcell, 2003). Em termos concretos, o GSR revela a intensidade da resposta cortical, ou 

seja, a intensidade de resposta do SNA: a redução da intensidade reflecte a estimulação do 

SNP (maior distanciamento face ao estímulo que produz a alteração, o stress) e a inibição 

do SNS; na situação oposta, o aumento da intensidade traduz a estimulação SNS 

(envolvimento do organismo perante o estímulo) e a inibição do SNP (Rodrigues et al., 

1989). O facto do GSR ser sensível às rápidas mudanças de intensidade da resposta 

emocional, torna-o um dos índices mais fiáveis do valor afectivo de um determinado 

estímulo num dado indivíduo (Rodrigues et al., 1989), e consequentemente dos mais 

utilizados em sistemas de computação (ver 3.6. “Investigação e abordagens recentes para  

a comunicação afectiva”). 

Com base nas informação sobre os índices fisiológicos e a sua relação com as emoções, 

recolhida a partir da investigação em psicofisiologia (Cassiopo e Tassinary, 1990) e a sua 

aplicação em sistemas  computacionais (Picard, 2000a; Healey, 2000; Picard & Healey, 

1997; Healey et al., 1998; Vyzas & Picard, 1998), retemos o seguinte: 

– “Há mais do que fortes probabilidades de as emoções serem identificadas 

através dos índices fisiológicos” (Vyzas, 1998); 

– O GSR, EMG e ECG são os três índices ou sinais fisiológicos mais 

conclusivos, em relação a pistas no reconhecimento de estados afectivos 

ou emocionais (Healey, 2000); 

– O GSR é dos índices fisiológicos mais robusto e não evasivo e está 

directamente ligado à “intensidade da resposta emocional” (arousal); 

– O ritmo cardíaco e a aceleração do ritmo cardíaco têm sido usados para 

medir a activação fisiológica; a variabilidade cardíaca (HRV) é sugerida 

como indicadora de medo e cólera; 

– O ritmo cardíaco acelerado, o aumento da pressão sanguínea, o aumento 

da condutividade cutânea (ou GSR) e a constrição dos vasos sanguíneos 

periféricos estão presentes num estado de stress; 

– A HRV e a dilatação das pupilas estão ligadas à “valência da resposta 

emocional” (valence); 

– Em estados emocionais de cólera, frustração ou ansiedade, o ritmo 

cardíaco é errático, e em oposição, apresenta um padrão coerente e regular 

em emoções ligadas ao amor e à compaixão (McCraty, 2002); 

– O EMG tem sido usado para o estudo d0 stress emocional (Cassiopo, 1990), 

das emoções através de expressão facial (Ekman, 1990), expressão gestual 

(Marrin, 1998) e da valência emocional (Lang, 1995). 
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Pelo que o sujeito, perante um determinado estímulo, se a sua reacção activa for de fuga ou 

luta (que configura um quadro emocional de envolvimento do sujeito), o seu sistema 

nervoso simpático será estimulado, o que desencadeia um conjunto de alterações 

fisiológicas: o aumento da sudação cutânea, da adrenalina e do ritmo cardíaco; o aumento 

da coagulação sanguínea; o aumento da força dos músculos esqueléticos; a dilatação das 

pupilas; entre outros. Na situação de um estímulo que provoque no sujeito um afastamento 

ou um comportamento emocional mais sereno, será o seu sistema Parassimpático a ser 

activado e menos alterações fisiológicas se seguirão, ressalvando-se a redução do ritmo 

cardíaco, como uma das visíveis. Tal significará que, num contexto que produza um estado 

emocional perturbador (de fuga ou luta), o indivíduo irá apresentar: um acréscimo da 

condutância eléctrica da pele, sinónimo de um aumento da leitura de GSR; um aumento do 

ritmo cardíaco e depreende-se aumento do ritmo muscular pela contracção de músculos 

esqueléticos. Por outro lado, num contexto que lhe induza um estado emocional não 

perturbador (resposta de imobilização ou aceitação), verifica-se: o não aumento de GSR, o 

não aumento da tensão muscular, logo de EMG e uma redução do ECG.  

Em relação à exploração electroencefalográfica, ou electroencefalograma (EEG) (que 

consiste na captação das principais ondas cerebrais: as conhecidas são as alfa, beta, teta e 

delta), verificámos em investigação anterior60 (Lessa, 2005) ser extremamente difícil 

utilizar a informação fornecida pelo EEG. O registo de EEG revela a complexa actividade 

cerebral, resultado da diversidade de reacções nervosas, pois o cérebro centraliza as 

responsabilidades de quase tudo o que sucede no interior do organismo e à sua superfície. 

O que significa que é virtualmente impossível especificar um padrão num, ou mesmo nos 

quatro ritmos cerebrais, em função de alterações emocionais o que, consequentemente, 

torna o EEG num índice não adequado ao fornecimento de pistas fidedignas sobre os 

estados emocionais de um indivíduo. Ainda assim este índice pode proporcionar 

informação sobre os seus estados de consciência, uma vez que permite distinguir entre um 

estado de grande concentração e outro de atenção relaxada. 

Embora a relação entre a especificidade de sinais fisiológicos e os estados emocionais seja 

debatida e contestada na investigação, e impossível de identificar um padrão específico de 

registo psicofisiológico para cada emoção (Picard, 1997), Scheirer et al. (2001) sugerem que 

“a informação psicofisiológica proporciona, pelo menos, informação relacionada com a 
                                                
60  Após intensa investigação, o que incluiu o contacto com profissionais de diversas áreas da neurologia, nas 
vertentes de clínica (despiste de patologias em exames curtos e pontuais de EEG, e registo com um 
acompanhamento mais longo: durante 24 horas, por exemplo; esta informação foi prestada por profissionais e 
chefes de serviço do Hospital militar do Porto, Hospital Pedro Hispano de Matosinhos e Hospitais Privados do 
Porto) e investigação (estudo das ondas cerebrais realizado por investigadores no Laboratório de Sistemas 
Evolutivos e Engenharia Biomédica do Instituto de Sistemas e Robótica do Instituto Superior Técnico de 
Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa). 
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intensidade e valência da emoções”. Sendo que intensidade e valência da resposta 

emocional caracterizam as emoções, ajudando a defini-las. 

Fundamentalmente, poderemos concluir que os índices dão uma aproximação às emoções, 

pelas duas dimensões da resposta emocional: intensidade da resposta (arousal) e valência 

(valence) (ver 2.5.3. “Expressão emocional: As emoções e a detecção / reconhecimento dos 

estados afectivos”). 

 

2.5.3.2. Expressividade emocional: Expressão facial e gestual 

O ser humano é, tal como muitos animais, definido pela realização de acções e pela 

capacidade de intervenção no ambiente em que habita. Essas acções evidenciam-se, no 

caso do ser humano, na produção de artefactos, mas também na capacidade de abstracção. 

Em especial, a capacidade de interiorizar o seus comportamentos, tornando-os objectos de 

reflexão, “através de complexos processos de pensamento abstracto”, utilizando a 

linguagem, a filosofia e as matemáticas (Morris, 2002, p.1). 

Mas, ainda que seja capaz de desempenhar tarefas de elevada complexidade abstracta, o 

ser humano possui, hoje ainda, uma dimensão animal (e que partilha com outros animais, 

como alguns primatas). Assim, muitas acções que o homem desempenha são 

acompanhadas, ou acarretam, um conjunto de aspectos como a gesticulação, uma 

determinada postura corporal, um movimento particular (como se mexe, caminha), e uma 

vertente expressiva (op. cit.). 

Será essa dimensão expressiva aquela que mais nos interessa, na medida em que, como o 

nome indica, ela expressa determinadas informações sobre o humano, num determinado 

contexto situacional. A dimensão expressiva revela, de um modo muitas vezes inadvertido 

e não controlável pelo seu autor, os seus estados emocionais. Como tal, esta dimensão é 

altamente comunicativa, e é observada atentamente (embora na maioria das vezes não 

haja consciência disso) pelos interlocutores do indivíduo, como uma fonte de informação 

paralela aos dados objectivos por ele facultados, por exemplo, numa conversa face-a-face. 

Portanto, a dimensão expressiva é importante na esfera dos processos de            

comunicação social. 

A expressividade pode ser veiculada através de diversas vertentes presentes no corpo do 

homem: no tom de voz emitido pelo indivíduo; nos gestos que exibe; na sua postura 

corporal [que possui também uma dimensão expressiva: veja-se o modo como 

habitualmente o sujeito coloca o corpo quando a pose é afirmativa (ver Figura 71), e pelo 

contrário quando esta revela desistência (ver Figura 67)]; das suas expressões faciais. 
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Daremos especial enfoque aos aspectos físicos da expressão, particularmente, às 

expressões faciais e aos gestos (alguns dos quais integrarão, pelo menos parcialmente, 

aspectos de postura corporal).  

Segundo Ekman (1999, pp. 302-303): “As expressões emocionais são cruciais para o 

desenvolvimento e a regulação das relações interpessoais”, como tal, consideramos 

fundamental dar-lhes especial destaque. 

Um dos primeiros interessados em compreender o modo como as expressões faciais se 

desencadeam, foi Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne (de Boulogne) (1806- 1875), 

neurologista francês. As suas experiências pioneiras, de activação dos músculos faciais 

através de descargas eléctricas fazem, hoje, parte da história da investigação em fisiologia, 

e também do estudo da expressão emocional facial (ver Figura 49). Duchenne publicou, em 

1862, os resultados desta investigação sob o título “The Mechanism of Human Facial 

Expression”. Segundo o Departamento de Psicologia da Universidade de Plymouth (s.d.), 

este seu trabalho influenciou Darwin na escrita da sua obra “The Expression of the 

Emotions in Man and Animals”, em 1872. A tradição Darwiniana, que revelou a semelhança 

das expressões emocionais entre homens e animais (particularmente os primatas) (Darwin, 

200661), ainda hoje tem os seus seguidores, no estudo da expressão facial como fonte de 

dados emocionais sobre o indivíduo. 

 

                                                
61  O texto original data de 1872, no entanto, esta re-edição de 2006 utilizou o texto da 2ª edição publicada em 
1889. 

   
Figura 49: Experiências de activação muscular, para identificar funcionamento das expressões faciais 
(mecanismos fisiológicos), publicadas em 1862: duas vistas do processo e apresentação de algumas expressões 
faciais, alcançadas através desta experiência (UPDP. s.d.). 

 
Os estudos de Paul Ekman, na década de 1950, numa tribo da Nova Guiné que, até então, não 

tinha tido contacto com ocidentais, demonstraram a universalidade da expressão emocional 

facial nos humanos: estes indivíduos apresentavam expressões semelhantes àquelas que 

identificamos com cólera, tristeza e alegria (ver Figura 53). Ekman, à semelhança de outros 

investigadores, suporta que as funções das emoções são: prepararem-nos para as situações 

nas quais o organismo deve agir (nas acções básicas de “fuga” ou “luta”); mas também de 
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Esta descoberta permite-nos o reconhecimento emocional através de determinados dados 

presentes na expressão facial (ver Figuras 52-54): por exemplo na expressão de cólera, as 

sobrancelhas estão franzidas, o olhar focado, há tensão nos lábios que se encontram 

cerrados ou com os cantos da boca ligeiramente descidos (Eibl-Eibesfeldt, 1974, p.19); na 

alegria identificamos as pregas nos cantos dos olhos (sinal de alegria genuína), as 

aprendizagem individual, de modo a orientarmos a nossa conduta; e de gestão social, 

interagindo com os outros sendo as emoções facilitadoras da comunicação social – ajudando 

“à compreensão de determinados mecanismos de defesa” (Freitas-Magalhães, 2007, p. 99).      

A posição de Ekman parece-nos ser, deste modo, consonante com o valor adaptativo das 

emoções, tanto ao nível individual, como social. 

A nossa semelhança biológica justifica a universalidade na expressão das emoções básicas 

(ligadas aos instintos de sobrevivência) e permite, do mesmo modo, o seu reconhecimento por 

indivíduos com nacionalidades, culturas e contextos temporais e geográficos distintos (Eibl-  

-Eibesfeldt, 1974, pp.8-19; Morris, 2002, pp.24-25) (ver Figuras 53-55). E isto porque possuímos 

a mesma estrutura de funcionamento nervoso interno e, também porque, sob a pele, a 

distribuição muscular e a sua função é igualmente idêntica (Ekman, apud Freitas-Magalhães, 

2007, p.105) (ver Figuras 50-52).  

 
 

  
Figura 50: Imagem de músculos faciais responsáveis pelo movimento de sobrancelhas e olhos, da investigação de 
Paul Ekman (Greg Maguire, apud Höök, 2012). 
Figura 51: Músculos faciais superficiais (músculo orbicularis da pálpebra superior direita removido, para ilustrar 
as estruturas mais profundas) (MacCracken et al., s.d.) 
 

 
Figura 52: Músculos faciais (Sobotta, 1999, apud Zachow, 2010). 
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pálpebras que fecham ligeiramente, as maças do rosto salientes e ligeiramente subidas,   

os cantos da boca também subidos, revelando a contracção dos músculos em redor dos 

lábios, e criando as curvas do canto da boca (reveladoras do sorriso) (Freitas-Magalhães, 

2007, pp. 110-118).  

 
 

 
Figura 53: Expressões faciais de indivíduos de tribo da Nova Guiné: na 1ª imagem foi solicitado ao 
indivíduo que mostrasse como seria o seu rosto se se preparasse para lutar; no 2º caso se o seu filho 
tivesse morrido; e no 3º, se encontrasse amigos (Ekman, durante década 1950). 

 
 

 
Figura 54: Expressões faciais 
das emoções, usadas na 
investigação de Paul Ekman, nas 
décadas de 1960 / 70 (Ekman, 
s.d.) 

  

  

  

 

 

Figura 55: Conjunto das sete expressões faciais das emoções 
básicas, presentes na apresentação da fundamentação científica da 
série televisiva “Lie to me” a partir da investigação de Paul Ekman 
(Fox, 2010). 
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Para Ekman (op. cit., p.100), as emoções revelam uma dimensão que proporciona a sua 

comunicação aos outros, através das reacções de natureza fisiológica, que tratámos 

anteriormente (ver 2.5.3. “Expressão emocional: As emoções e a detecção dos estados 

afectivos” e 2.5.3.1. “Os índices psicofisiológicos”). E que há um conjunto delas que 

considera básicas e universais, com as seguintes características (op. cit. p.101): são 

semelhantes às verificadas nos primatas (tradição Darwiniana); a evidência fisiológica 

revela a existência de uma padronização para cada uma das emoções, que parece ser 

herdada geneticamente (presente na fisiologia, mas também na expressão, e que está 

ligada à cognição); os aspectos que as activam / promovem estão sujeitos à participação de 

aspectos culturais, no sentido de as modelarem, o que suscita reservas sobre a 

universalidade das “variáveis que as desencadeiam e moderam”. 

Dos resultados exibidos no rosto dos indivíduos, poderemos, de acordo com Ekman, 

afirmar uma universalidade. Aliás, poder-se-á observar na Tabela 23, as alterações 

reveladas na expressão facial, relativas a cada uma das sete emoções básicas ou 

universais, que as caracterizam (Freitas-Magalhães, 2007). Todas elas encontram eco nas 

mais variadas culturas, ou seja, sobrevivem à influência da matriz cultural presente na 

sociedade em que cada sujeito habita, evidenciando-se através de padrões identificáveis 

sob o ponto de vista das características exibidas pela musculatura facial. De todas as sete 

apresentadas, cujas características psicológicas e de expressão facial descritas, a mais 

difícil de determinar psicologicamente parece ser a emoção “desprezo”. Segundo Ekman 

(apud Freitas-Magalhães, 2007, p. 117), pelo facto de ser “apenas experimentado em 

pessoas ou acções de pessoas, mas não em gostos, cheiros ou toques”. Interrogamo-nos se 

este facto não revelará uma dimensão mais social e, como tal, de emoção mais de acordo 

com a definição de secundária, que propriamente ligada à sobrevivência do organismo e 

por conseguinte, primária. 

 

Tabela 23: Identificação das alterações nas expressões faciais, correpondentes a cada uma das emoções 
básicas, e quadro psicológico (segundo Freitas-Magalhães, 2007, pp.110-118). 

 
 Emoções 
Primárias 

Características psicológicas 
associadas à emoção 

Características da Expressão facial correspondente à 
emoção 

Tristeza Sofrimento, mágoa, desânimo, 
melancolia, solidão, 
desamparo, desespero, 
desalento, rejeição, 
desencorajamento, culpa 

Sobrancelhas descaem e tornam-se mais juntas; 
Pálpebras superiores descaem e inferiores fazem 
movimento para baixo e na horizontal; narinas contraem, 
produzindo movimento descendente; raíz do nariz 
engelha muito para baixo: não há movimento nas 
bochechas; boca fechada e contraída; queixo tenso e pode 
franzir. 
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Alegria 

 

Prazer, diversão, satisfação, 
euforia, êxtase, bem-estar, 
sentimentos positivos,  

Franzir horizontal em toda a face; testa franzida; pele da 
testa eleva-se levemente; forte elevação das sobrancelhas; 
pálpebras superiores também se elevam ligeiramente e 
contracção das inferiores; olhos dilatam-se e semicerram-
se; contracção das têmporas. 

Cólera Revolta, hostilidade, 
irritabilidade, ressentimento, 
indignação, ódio, violência, 
provoca stress 
(frequentemente confundida 
com medo ou aversão) 

Sobrancelhas descaídas contraem para dentro; 
enrugamento acentuado da testa; contracção das 
têmporas; cerrar ou semi-cerrar dos olhos; contracção da 
raiz do nariz; dilatação das narinas; contracção para 
dentro da infra orbital; boca cerrada com tensão 
maxilares; contração do queixo no sentido descendente. 

Surpresa  Espanto, perplexidade, 
sobressalto (reação breve e 
inesperada, e pode passar 
rapidamente a outras 
emoções); pode ser boa ou má 
(positiva ou negativa) 

Erger acentuado das sobrancelhas; olhos e pálpebras 
abertos ou semi-abertos com aumento de entrada de luz 
nos olhos; engelhamento da raiz do nariz; dilatação das 
narinas; elevação das bochechas; boca aberta (em forma 
de elipse); e queixo eleva-se. 

Medo Ansiedade, apreensão, 
nervosismo, preocupação, 
susto, cautela, inquietação, 
pavor, terror (momentânea 
imobilização), desencadeada 
pela identificação de perigo; 

Pálpebra superior eleva-se; assim como as sobrancelhas 
que se juntam; as pálpebras inferiores contraem; boca 
abre-se de forma horizontal (lábios afastam-se na 
direcção das orelhas); queixo descai. 

Aversão  Desdém, repulsa, repugnância. Enrugamento da raiz do nariz; testa franze no sentido 
descendente; sobrancelhas descaem; lábio superior torce 
para um dos lados e a boca contrai para dentro e 
perpendicularmente; pálpebras superiores contraem-se 
no sentido horizontal e as inferiores elevam-se 
tenuemente; olhos semi-cerrados; bochechas contraem e 
sobem; queixo contrai para centro e cima. 

Desprezo 

 

Difícil de apontar as 
características a ela 
associadas;  ligada ao poder e 
ao estatuto. 

 

Queixo eleva-se; uma porção do canto da boca eleva-se de 
modo ligeiro; pálpebras contraem levemente. 

 

 

A par da alteração dos músculos do rosto, causada pelo estado emocional do sujeito num 

determinado contexto temporal e situacional, dá-se também a alteração da dilatação /          

/ contracção da pupila do olho, também integrado na leitura da expressão facial. 

A alteração da pupila, dilatação ou contracção, faz-se habitualmente pela necessidade do 

organismo se adaptar às condições exteriores de luminosidade: aumentando quando há 

baixa luminosidade e contraindo quando ela é elevada (este mesmo funcionamento foi 

recriado no sistema de abertura do diafragma, das máquinas fotográficas analógicas).     

No entanto, há outro factor que leva à alteração da pupila, verificada a invariabilidade de 

condições lumínicas: o estado emocional do sujeito. Quando o sujeito se encontra perante 

uma situação, ou alguém que lhe agrade, isso suscita-lhe um aumento na resposta 

emocional, logo a sua pupila tende a dilatar. Este aspecto foi validado em investigação 
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laboratorial: confrontando os participantes com imagens de índole erótica, adequadas à 

sua preferência sexual, a sua pupila dilatou (Morris, 2002, pp.250-254). E esta não é apenas 

uma evidência resultante de um estado emocional, mas é também motivadora de estados 

emocionais: face a duas imagens da mesma pessoa, na qual apenas diferem na dilatação da 

pupila, os participantes nessa experiência consideram mais bonita a imagem da pessoa 

com a pupila dilatada (pois identificam-na como uma resposta emocional mais intensa, 

logo mais reactiva positivamente à sua presença - mesmo que estejam perante uma 

imagem e não um sujeito) (op. cit. pp.254-255) (Ver Figura 56). A dilatação da pupila é um 

aspecto que explora a reciprocidade emocional dos sujeitos, na qual o diálogo emocional 

promove a sintonia de intensidade emocional (quer elevada, quer baixa). 

 

 
Figura 56: Dupla imagem de um mesmo modelo feminino: na imagem da esquerda a área da pupila foi 
retocada digitalmente, ampliando-a, recriando assim o efeito de púpila dilatada (Health24, 2011). 

 

Daí que o rosto seja a fonte principal dos sinais de comunicação não-verbal e expressiva 

(Morris, 2002, p.24) do homem. Mas as mãos são também importantes e “capazes de 

expressar as mais ligeiras mudanças de humor”, através das variadas colocações e dos 

seus movimentos, em particular durante Comunicação FtF, em contextos sociais (op. cit.)  

Através dos gestos, que acompanham as nossas acções, comunicamos também um 

conjunto bastante vasto de informação de diversas ordens.  

Em termos da nossa evolução histórica, enquanto espécie, a partir do momento em que 

libertámos as mãos do acto de nos movermos (quando passámos a ser erectos), servimo-nos 

delas como ferramentas e como meio que possibilita a articulação de linguagens. 

Será preciso então distinguirmos os tipos de gestos que utilizamos e que fazem parte 

integrante da nossa existência, da nossa expressão, da nossa convivência com terceiros, e 

da nossa cultura. 

A procura da constituição de linguagens universais remonta ao séc. XVII, na visão pioneira 

de Francis Bacon (1561-1626), na sua obra “De Augmentis Scientiarum”, de 1632, e que viria 

a influenciar um conjunto de pensadores desse período. Entre eles, John Bulwer (1606-               

-1656), um médico e investigador da área da linguística, que desenvolveu um esforço de 
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identificação e sistematização de uma linguagem gestual, cujo trabalho se apresenta como 

uma abordagem precursora na valorização do corpo humano enquanto meio de 

comunicação. Na sua obra de 1644, “Chirologia, ou a linguagem natural da mão” (ver 

Figuras 57 e 64), Bulwer identifica alguns dos gestos que mais adiante apresentaremos, 

sendo precursor na tentativa de constituição de uma língua gestual para surdos, 

juntamente com outros autores como Juan Pablo Bonet (1573-1633) escritor e padre 

aragonês, autor de “Reduction de las letras y arte para enseñar a ablar los mudos” de 1620. 

(Virdi, 2011; Bonet, 1620) 

Os gestos instintivos, que realizamos nas nossas acções diárias e que estão associados ao 

cuidado e conforto do corpo, e que resultam de acções mecânicas, são considerados por 

Morris (2002) como Gestos Acidentais (incidental gestures) ou não-intencionais: coçarmo-

nos quando há prurido; sentarmo-nos, apoiarmos a cabeça quando estamos cansados, etc. 

Estes gestos não têm por objectivo comunicar interpessoalmente, podem, no entanto, 

revelar pistas sobre o sujeito e o seu estado emocional (mensagens secundárias). E estão 

ligados à sobrevivência, bem-estar, cuidado do organismo, adaptando-o ao contexto e, por 

este mesmo motivo, decorrem de acções automáticas.  

 

  
Figura 57: Duas gravuras da obra “Chirologia” de John Bulwer, ilustrativas de gestos identificados pelo autor 
como mímica gestual informativa (Bulwer, 1644, apud Virdi, 2011). Na sua maioria (dos presentes nesta 
imagem) surgem-nos como gestos codificados. 
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Depois há toda uma variedade de Gestos Codificados que, de acordo com um determinado 

contexto, servem de linguagem de comunicação particular, com regras e significados 

específicos, presentes em códigos e gramáticas específicas. Estes gestos costumam estar 

presentes quando não é possível comunicar oralmente (por motivos de incapacidade 

individual ou de contexto), ou quando tal não é oportuno.  

Essencialmente são gestos que se realizam com as mãos, em situações onde a distância 

entre interlocutores (entre um emissor e um receptor, mas nalgumas situações entre um 

emissor e vários receptores) impede a comunicação verbal, e /ou quando a necessidade de 

uma linguagem mais elementar e universal se impõe (as linguagens verbais em línguas  

específicas podem introduzir interpretações erróneas, através de traduções ou 

equivalências eventualmente deturpadas ou incompletas). 

 

 
Figura 58: Língua Gestual 
Portuguesa. 

 
Figura 59: Código de sinais de 
mãos para os corretores da Bolsa 
de valores de Chicago. 

 
Figura 60: Gestos codificados de 
instruções para a manobra de gruas 
em estaleiro de obras. 

 

 
Figura 61: Gestos de indicação 
para manobras de avião no solo. 

 
Figura 62: Gestos de arbitragem 
em desafios de boxe. 
 

 
Figura 63: Gestos específicos 
praticados por membros de Gang de 
Los Angeles. 
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Estes gestos implicam o conhecimento prévio do código e da gramática para a sua 

aplicação, de forma a que sejam reconhecidos e compreendidos, por um lado, e bem 

executados, por outro: em síntese, implicam aprendizagem. Muitos deles são mesmo 

linguagens técnicas, presentes em contextos específicos, como em determinadas 

profissões (correctores de bolsa ou árbitros de modalidades desportivas). Nos Gestos 

Codificados inclui-se, por exemplo: a Língua Gestual Portuguesa para surdos (ver Figura 

58); os gestos para comunicar debaixo de água durante a prática de mergulho; gestos de 

corretores de bolsa (ver Figura 59); gestos para a manobra de maquinaria pesada e gruas 

em estaleiros de obras (ver Figura 60), ou gestos de manobra de aviões no solo (ver Figura 

61); gestos usados por árbitros em encontros desportivos (sejam eles futebol, boxe, pólo 

aquático, etc.) (ver Figura 62); gestos de identificação de sociedade secretas, seitas ou 

gangs, que funcionam como mecanismo de reconhecimento entre os membros, ligados por 

rituais e práticas iniciáticas (ver Figura 63); entre outros.  

Os gestos que utilizam as mãos e que, a par das expressões faciais, compõem o núcleo 

central de linguagem não-verbal, através da qual o homem instintivamente comunica com 

os outros indivíduos (de modo bidireccional: expressando-se e recolhendo informação dos 

seus interlocutores, sobre como são e como estão), são chamados de Gestos Expressivos. 

Estes gestos, na sua origem e segundo Morris (2002, p.26), estão próximos dos gestos Não-  

-intencionais, pois surgiram como aqueles, para dar resposta à necessidade de 

sobrevivência, ou seja “a sua raiz encontra-se em acções primárias não comunicativas”.    

No entanto, distinguem-se daqueles, pois a sua ligação com as acções primárias não-                    

-comunicativas entretanto perdeu-se, ficando os gestos. E estes desempenham, assim, uma 

função apenas comunicativa (op. cit.).  

Embora haja ajustes pessoais, que cada indivíduo realiza e adapta à sua personalidade, e 

ajustes culturais que cada contexto afina, estes gestos apresentam padrões mais ou menos 

universais de comportamento (Ekman, 1982, 2009; Darwin, 200662; Morris, 1977, 2002, 

p.27). Tal é o caso do exemplo dos catorze gestos expressivos, identificados pelo Florida 

Center for Instructional Technology, College of Education, University of South Florida (ver 

Figura 65), que traduzem uma atitude particular do sujeito, com uma forte componente 

emocional (da esq. para a dir., no sentido dos ponteiros do relógio): afirmação; apatia; apelo 

enérgico; argumentação; desinteresse; declaração enfática; determinação; solicitação 

gentil; avisar/alertar/apontar; solicitação séria/profunda/honesta; negação; repulsão 

violenta; resignação; e súplica (FETC, 2011). 

                                                
62  O texto original data de 1872, no entanto, esta re-edição de 2006 utilizou o texto da 2ª edição publicada em 
1889. 
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O punho fechado, identificado como gesto de determinação (FETC, 2011) é, segundo Morris 

(2002), herdeiro do gesto mecânico e não–intencional que acompanhava a preparação para 

o ataque, quando o indivíduo se sentia ameaçado (antes do desenvolvimento civilizacional 

do homem). Hoje, é usado sem essa dimensão, apenas como forma expressiva que 

comunica determinação, força interna do sujeito, e mesmo segurança (no sentido de 

afirmatividade) (Morris, 1977, 2002) (ver Figura 65). 

 

 
Figura 64: Gestos enfáticos que sustentavam a retórica, segundo a identificação de John Bulwer (Bulwer, 
1644). 
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Quando alguns deste Gestos Expressivos são usados para ajudar a criar ritmo às palavras: 

quando acompanham a fala, com a função de lhes dar ênfase, são apelidados de “Baton 

gestures”63, que traduziremos como Rítmicos ou Enfáticos. Parte destes podem ser 

identificados na Figura 65 (alguns deles já haviam sido identificados por Bulwer no séc. 

XVII, com significados próximos ou afins, daquilo que hoje é considerado válido; ver 

Figura 64), como bastante comuns na comunicação oral (visível, por exemplo, nos oradores 

públicos, que os dominam como forma de convencer a sua plateia): como o gesto de 

afirmação (primeiro) ou de apelo (terceiro), assim como o de argumentação (quarto) a 

acompanhar a fala; mas também gestos com maior carga de intensidade emocional como o 

de declaração (sexto), e ainda mais o de determinação (sétimo) e o de alerta (nono); outros 

                                                
63  Cujo termo original em inglês, baton (batuta), tem origem no trabalho do maestro a dirigir a orquestra. 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

  

 

Figura 65: Conjunto de catorze gestos expressivos que significam, respectivamente (da esq. para a dir., 
no sentido dos ponteiros do relógio): afirmação; apatia; apelo enérgico; argumentação; desinteresse; 
declaração enfática; determinação; solicitação gentil / pedido; avisar / alertar / apontar; solicitação 
profunda / apelo; negação; repulsão violenta; resignação; e súplica (FETC, 2011). 
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apresentam um dimensão de pedido, como o de solicitação gentil (oitavo), o de apelo mais 

profundo (décimo) e o de súplica (décimo quarto) (estes dois últimos estão também 

associados à ritualização religiosa cristã). 

Será portanto possível analisar, com variações temporais, geográficas e culturais, 

representações destes gestos que traduzem determinadas informações, importantes na 

comunicação interpessoal. Veja-se os exemplos que retratam momentos diversos da 

história da pintura (ver Figuras 66-72), nos quais se explora expressivamente a informação 

emocional contida nos gestos e nas posturas das personagens representadas. Aliás, na 

representação visual, este é um aspecto desenvolvido intencional e aprofundadamente, do 

qual resultam obras de elevada complexidade informativa e emocional que comunicam 

não-verbalmente de modo condensado, alcançando nalguns casos a intemporalidade. 

Na Figura 66, podemos observar um estudo de mãos de Antoine Watteau (1684-1721), pintor 

francês, e uma das grandes referências do estilo Rococó. Apesar do estilo ser muitas vezes 

associado à frivolidade, por se enquadrar numa época que valorizava o refinamento e a 

delicadeza (Soares, 1990, p.90), a presença do Naturalismo através do estudo da realidade, 

compreende a expressividade através dos gestos, nos quais a representação das mãos 

adquire grande importância.  

 

 

 
Figura 66: Estudos de mãos, desenho a sanguínea sobre papel (Watteau, s.d.). 
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No período Maneirista a valorização da expressividade é algo central. Neste período 

salientou-se a obra do pintor italiano Michelangelo Merisi Amerighi da Caravaggio (1573-    

-1610), que reflecte um investimento particular no claro-escuro (uma das suas 

características), e no dinamismo presente numa acção recheada de dramatismo (tão do 

agrado da época). Para tal, Caravaggio explora a dimensão expressiva dos gestos (ver 

Figuras 67 e 69): da posição e colocação do corpo e das mãos, mas também na expressão do 

rosto. Nos seus quadros, a dimensão humana contribui para este dramatismo, através da 

riqueza das expressões, cuja composição constrói a dinâmica de pathos64 da cena. É assim, 

uma referencia da expressão de abandono e tristeza, o seu quadro “A Madalena penitente” 

(circa 1596-97) (ver Figura 67), cuja colocação de braços e mãos pousados no regaço, num 

abraço solto, reflecte esse “abandono à sua sorte”, exibindo um Gesto Barreira. Segundo 

Morris (2002, pp. 197-199) um Gesto Barreira surge perante uma realidade negativa para o 

sujeito (aspectos físicos ou mentais): este é um gesto de protecção, constituindo-se como 

uma espécie de vedação em frente ao corpo, promovendo o contacto de braços ou mãos 

(alguns exemplos: um abraço; um braço a tocar no outro; tocar no punho; trocar a carteira 

de braço). O ambiente emocional da cena é acentuado pela posição caída (e mais uma vez 

abandonada) da cabeça e olhar fechado (introspectivo).   

Um outro gesto barreira e de auto-protecção está presente na famosa obra de Leonardo da 

Vinci “Monalisa”, de 1503-06 (ver Figura 68), sendo uma posição mais afirmativa que o 

abraço solto da figura na Madalena, de Caravaggio (ver Figura 67). 

E encontramos também a intemporalidade nas expressões de dor e tristeza, retratadas nas 

personagens da sua obra de 1606, “A morte da Virgem” (ver Figura 69): cabeças pendidas 

ou apoiadas sobre os braços ou colo; o cobrir do rosto pelas mãos, revelando-se também 

como um Gesto Barreira; o ocultar da expressão do rosto através de auto-contacto 

apresenta-se, igualmente, como forma de auto-conforto, uma espécie de relíquia do gesto 

de protecção e conforto (gestos de protecção que, em criança, os cuidadores nos prestam) 

(op. cit., pp. 144-147; Eibl-Eibesfeldt, 1974, p.130). Ao fechar-se sobre si, pousando a cabeça e 

braços sobre as pernas, a expressão corporal apresenta-se mais compacta, como tal, mais 

defensiva e auto-reconfortante, na linha de pensamento de Eibl-Eibesfeldt e Morris.  

 

                                                
64  O termo “Pathos”, do grego pathos (sofrimento, sensação) e páschein (sofrer), é a qualidade ou poder, na 
experiência da vida real, ou na literatura, música, discurso ou outras formas de expressão, de evocar o 
sentimento de pena ou compaixão (Dictionary.com, s.d.). 



 

 

160 

 
Figura 67: Reprodução da pintura "A 
Madalena penitente" de Caravaggio, 
circa 1596-97 (GDP, s.d.). 

 
Figura 68: Pormenor da pintura 
"Monalisa" de Leonardo da 
Vinci, 1503-06 (Allposters, s.d.). 

 

 

  

  
Figura 69: Reprodução da pintura e quatro pormenores - "A morte da Virgem", de Caravaggio, 
1606 (Krén & Marx, s.d.). 

 

Na obra "A noiva judia", de 1665, de Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) (ver 

Figura 70), cuja pintura é ainda hoje um marco na História da Arte, podemos observar um 

gesto protector, do personagem masculino para com a sua noiva: um braço no ombro  da 

jovem e outro no seu peito, criam uma espécie de barreira protectora; a par disso, a sua 

cabeça, ligeiramente inclinada, olhando de cima para baixo num olhar complacente, são 

reveladores do tom paternal e mais uma vez protector, nesta cena; a personagem feminina, 

a noiva, fita o chão na direcção do seu defensor, e coloca a mão por cima da mão dele, como 

sinal de aceitação; a colocação dos braços de ambos apresenta-se visualmente como uma 

forma fechada (um laço formal que firma o laço matrimonial, imaterial, entre os dois). 
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Além da vertente técnica, considerada arrojada para a época, assim como da libertação de 

muitas das convenções coevas, duas das características mais marcantes da sua obra são a 

força expressiva e dimensão introspectiva (Soares, 1990, p.14), todas evidentes neste 

quadro (ver Figura 70). 

Por outro lado, há posturas e posições nas quais braços e mãos são colocadas expressando 

uma atitude afirmativa e mesmo confrontativa. Tal é o caso do exemplo presente na Figura 

71, uma pintura de Franz Hals (1582-1666), um dos pintores notáveis da época de ouro 

holandesa, e que se destacou pela sua capacidade enquanto retratista.  

O braço na cinta e o rosto a olhar directamente para o observador, ligeiramente de cima 

para baixo (postura de superioridade do sujeito), revela esta afirmatividade. Os seus 

quadros capturam de uma forma marcante, as expressões de homens e mulheres da sua 

época, de tal modo excepcional, que a sua presença humana (acima de codificações formais 

associadas a estatutos sociais) é transposta através da sua pintura65.  

 

 

Numa obra já contemporânea, mas que partilha com as anteriores o retrato como tema e a 

exploração de significados através da expressão do corpo, vemos na Figura 72, “O 

Brigadeiro” de Lucien Freud, de 2003-04. A pose apresenta o desalinho do previamente 

formal: a jaqueta do uniforme aberta, a deixar entrever a barriga flácida; a cabeça 

levantada, numa posição de superioridade e elevação (podendo ser eventualmente lida 

                                                
65 A sua pintura tem por característica uma dimensão naturalista e de registo do quotidiano (de cenas mais 
banais), como que de “captura de instantes” se tratasse. Para isso contribui, embora não apresentadas aqui, 
obras suas que o exemplificam, retratando expressões de alegria e poses informais (Soares, 1990, p.62). 

 

 
Figura 70: Reprodução da pintura "A 
noiva judia", de Rembrandt, 1665 
(COPG, s.d.). 

 
Figura 71: Reprodução da 
pintura que retrata 
"Tieleman Roosterman", de 
Franz Hals, 1634 (Cleveland 
Museum) (rocor, 2011) 

 
Figura 72: Reprodução da pintura 
“O brigadeiro” de Lucien Freud, 
2003-4 (Merola/EPA, 2005). 
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também como snobismo); no entanto, o seu olhar é vago, introspectivo (sem foco), “como se 

se estivesse a esconder por detrás do uniforme” (Stevens, 2004) (que pode evocar a fleuma 

britânica); e a presença do uniforme pode evocar a formalidade e a contenção de expressão 

emocional, imposta pelas forças armadas. Por outro lado, há uma expressão descendente, 

revelando uma potencial tristeza ou nostalgia [segundo alguns críticos de arte, são 

indicadores de cansaço ou exaustão (Jones, 2011)]; as pernas estão cruzadas numa espécie 

de protecção perante o exterior, indicando um Gesto Barreira, com uma postura pouco 

militar (mais informal, mas elegante), e os seus braços estão colocados em situações 

distintas: um pousado, cuja mão apresenta os dedos abertos sobre o braço da cadeira 

(aumentando a área de contacto e apoio); e o outro  apoiado no cotovelo, levantado e com a 

mão fechada, sinal de afirmação/ segurança, segundo (Stevens, 2004) “como se estivesse 

em suspenso numa pergunta”.  

Há um outro tipo de gestos, também herdeiros de um passado longínquo, uns da evolução 

do homem enquanto espécie, outros da sua evolução enquanto ser individual: os Gestos 

Relíquia, “gestos de persistem muito após o seu contexto original ter desaparecido” 

(Morris, 2002, p.63). Muitos deles estão associados ao passado: aos gestos dos cuidados 

parentais de que o sujeito foi alvo e da ligação que estabeleceu em tenra idade, com a sua 

progenitora (ou a cuidadora). O gesto de auto-embalo, que é um gesto de auto-contacto, com 

o objectivo de aplicar auto-conforto, é uma forma de replicar o aconchego sentido na fase 

inicial da vida do sujeito, quando este era embalado pelos seus cuidadores. Este gesto pode 

ser observado em situações de elevado stress, em sujeitos adultos que, por exemplo, 

sobreviveram a condições extremas, como desastres naturais ou guerras (op. cit., p.65). 

Outros destes gestos assumem elevada importância na comunicação interpessoal, em 

relações de maior proximidade e de natureza íntima. Tal é o caso do beijo e, em especial do 

beijo amoroso. Segundo Eibl-Eibesfeldt (1974, p.136), este tem a sua origem na ritualização 

da alimentação do bebé, nas origens da História da humanidade: nessas estruturas 

primitivas (e à semelhança de muitos animais), a mãe mastigava previamente os alimentos 

e fornecia-os ao seu filho, directamente, através da boca, para a boca da criança [um 

comportamento ainda observado nalgumas tribos (op. cit.)]. Este é um momento de grande 

proximidade e contacto com a sua cuidadora, estabelecendo-se um vínculo definitivo para 

ambos. E é esta proximidade replicada no beijo amoroso, que se reveste de intensidade e de 

formação de vínculo entre duas pessoas (Eibl-Eibesfeldt; 1974). 
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2.6. Sumário 

Hoje a comunicação mediada por computador é uma realidade que domina todos os 

sectores da vida humana (seja por motivos profissionais ou de sociabilização / lúdicos), e 

como tal, a postura do indivíduo face à comunicação, revela traços específicos: embora 

aspire ao vínculo (veja-se a multiplicação de plataformas para “conhecer a sua alma 

gémea”), sente a urgência de se manter sempre em contacto com os outros (em rede), não 

de modo vinculativo, mas numa espécie de conexão que “seja fácil de ligar e desligar” 

(aspecto da “Modernidade Líquida”); é, simultaneamente, consumidor e produtor de 

conteúdos que rapidamente difunde pela sua rede de contactos. Esta caracterização está 

acentuada no grupo de indivíduos nascidos com a prática de CMC instalada: os Nativos 

Digitais. Actualmente, esta primeira geração está na etapa de crescimento da adolescência, 

e além dos aspectos já definidos, claramente, opta pela mediação tecnológica como forma 

de evitar as dificuldades causadas por confrontos presenciais, quando os assuntos têm 

carga emocional (uso da tecnologia como escudo). Esta é uma realidade também 

identificada em ND portugueses.   

Na caracterização da comunicação interpessoal mediada por computador, identificámos a 

noção de que o uso de um meio rico, como através de suportes multimédia, aumenta a 

riqueza e profundidade da comunicação, levando a um maior envolvimento emocional dos 

intervenientes (um aspecto que iremos desenvolver no próximo capítulo). 

Independentemente das forte motivações à despersonalização e desindividualização (tão 

ajustadas ao funcionamento da sociedade do “Modernismo Líquido”), verificámos uma 

tendência dominante no uso da Internet, no contexto comunicacional: a de procura da 

transmissão de imagem e voz, que entendemos poder ser motivada pelo forte apelo do 

corpo na comunicação, enquanto lugar de expressão de informação pessoal e fonte de 

linguagem não-verbal (onde se revela a presença da emoção). O que se torna ainda mais 

premente, na comunicação que promove a manutenção de vínculos. Também na procura da 

comunicação por mediação tecnológica, em vez de comunicação presencial, pesa a 

característica da primeira permitir mais tempo para a preparação e revisão da informação 

que é enviada, em oposição à rapidez e imediatez (estes últimos preferidos numa 

comunicação mais objectiva, longe das emoções).  

Com a utilização das tecnologias digitais, o ND experimenta e reinventa a sua identidade 

no âmbito público, através de diferentes modos de expressão, e tira partido da 

multiplicidade de media, que as plataformas de sociabilização lhe permitem (com a 

manipulação criativa de conteúdos e escolhas diversas): vídeo, imagem, texto, som, 

simulação 3D. É essencialmente na construção da sua identidade social que este aspectos 
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ficam patentes. Recorremos então ao modelo do processamento de informação social, no 

qual nos baseamos, e o qual revela uma forte presença do papel da emoção  

na comunicação. 

Este modelo integra a emoção, como elemento de base, e em todo o processo de 

comunicação interpessoal: desde o “arquivo” de memórias, de experiências, de domínio de 

regras e informação social, e da experiência emocional adquiridas pelo indivíduo; até à sua 

interacção com o ambiente e com os outros. Aqui, a função de adaptação das emoções é 

central: permite ao indivíduo adaptar-se, sendo a flexibilidade emocional uma capacidade 

fundamental a um contexto de contínua comunicação com os outros, no qual as mudanças 

de papéis variam com as mudanças de interlocutores. Valorizamos a visão funcionalista da 

emoção e a perspectiva da vertente social, salientando o carácter eminentemente 

subjectivo da experiência emocional, que não pode ser minimizado ou convertido em 

formas de tratamento objectivo de informação (dados numéricos).  

Ao longo de um breve percurso histórico procurámos compreender a evolução dos 

conceitos, visões e teorias sobre a emoção, e considerámos que o mesmo poderá fornecer 

pistas sobre a permanência de uma visão, no senso comum ocidental, da emoção como 

perturbadora da ordem e dos aspectos racionais, sérios e organizados da vida do indivíduo, 

e que a conota e reconhece no âmbito de relacionamento romântico e de Discurso amoroso, 

valorizando-a nesse contexto.  

No entanto, a prática científica nomeadamente nas áreas da psicologia, sociologia, 

neurociências, tem vindo a provar a importância dos mecanismos da emoção, a par dos da 

razão, para a sobrevivência do indíviduo enquanto ser biológico (preservação e 

manutenção do corpo); mas também enquanto ser social (manutenção da comunicação e 

dos fenómenos de sociabilização, que levam à preservação da espécie). E, centrando-nos na 

área da comunicação, entendemos ser fundamental a promoção desta importância, de 

forma a que os processos de comunicação e os veículos discursivos disponíveis aos 

indivíduos, muito concretamente na CMC, estejam ajustados às suas naturais 

necessidades de funcionamento. 

Atendendo à complexidade do fenómeno emocional e à diversidade de perspectivas sobre o 

mesmo, consoante as áreas de conhecimento, consideramos útil uma percepção mais 

abrangente e integradora, de forma a não minimizar a complexidade nem a subjectividade 

dos mecanismos da emoção no ser humano. Como tal, reiteramos a perspectiva social e os 

aspectos ligados à expressividade da emoção (que emana do corpo numa primeira fase, a 

partir dos aspectos de expressividade do corpo), e contempla: a importância do contexto 

psicológico e físico do ser humano, mas também do social, no qual a emoção acontece; ao 
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invés dos que a caracterizam somente sob a forma de informação objectiva e discreta, 

através da recolha dos índices fisiológicos. Esta postura deriva numa visão não-                        

-informativa da emoção, e centrada no humano enquanto duplo agente: da acção 

emocional; e da reflexão / fornecedor de sentido da dita emoção. Este aspecto será também 

desenvolvido no capítulo seguinte, a propósito da análise de interfaces / sistemas para a 

comunicação afectiva. 
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3. EXPRESSÃO EMOCIONAL EM MULTIMÉDIA 

 

 

 

 

3.1. Introdução  

A fim de identificar o contexto de produção tecnológica multimédia, enquanto veículos 

discursivos e produtos de comunicação, desenvolvidos como interfaces para comunicação 

afectiva, efectuaremos o levantamento de artefactos, sistemas e produtos, neste âmbito. 

Para tal, procuraremos identificar, previamente, a presença histórica do conceito de 

multimédia, enquanto noção potenciadora de maior riqueza informativa e expressão 

comunicativa e, também, emocional, assim como as tipologias de veículos discursivos nos 

quais foi aplicada.  

Dada a tradição ocidental da comunicação e expressão emocional, ligada à expressão 

amorosa, investigaremos este contexto enquanto nicho de criação de produtos, tipologias, 

e, essencialmente, de discursos particularmente visuais com a constituição de ideários e 

imagéticas tradicionais, ainda hoje vigentes.  

Procuraremos estabelecer uma estrutura-base de aspectos caracterizadores das estruturas 

discursivas, utilizadas em sistemas tecnológicos multimédia para a comunicação afectiva, 

através da investigação aprofundada de projectos que se destaquem, de forma a perceber 

quais as características que interferem na potenciação da expressão emocional. 

 

 

3.2. Clarificação de terminologias 

Ao darmos início a este capítulo sentimos necessidade de clarificar alguns termos que 

usaremos para nos reportar a aspectos diferentes, embora inter-relacionados. É o caso de: 

linguagem; Discurso; suporte; produto de comunicação; assim como media, “novos media” 

(new media), “media digitais” (digital media) e multimédia. 

A comunicação faz uso de linguagens e, pela definição da palavra na língua portuguesa, 

linguagem é (PE, 2003-12a): um “sistema de representação”; um qualquer sistema de 

símbolos instituídos como signos; código”; uma “forma de expressão própria de 

determinados grupos sociais, profissionais; gíria”. Este sistema é organizado segundo um 

código (conjunto de regras) que estrutura e orienta a disposição dos signos, tendo em vista 

a constituição de conjugações desses elementos (signos), para veicular ideias de diferentes 

graus de complexidade.  
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No âmbito do presente trabalho utilizaremos a palavra “Discurso”, no sentido geral, como: 

o conjunto de ideias coerentes e estruturadas  – o ideário, um conjunto de reflexões 

coordenadas com vista à comunicação. Estando relacionado com estrutura discursiva que 

organiza aspectos conceptuais mas também estruturais e de interacção, com vista a 

possibilitar a expressão de discursos particulares. Distinguimos o significado de 

“Discurso”, de “discursos particulares” ou específicos, sendo o último: as composições que 

determinado sujeito estabelece, a partir de uma ou mais linguagens (utilizando o(s) seu(s) 

códigos e inserindo aspectos de natureza pessoal), para comunicar determinado conjunto 

de informações ou ideias. Estes discursos específicos ou mensagens, implicam, segundo 

nós, um ajuste ao / pelo sujeito, ou seja, uma utilização das possibilidades da(s) linguagem 

(linguagens) tendo em vista os objectivos e também as características do sujeito, seu 

utilizador, e a sua personalização. 

Produtos de comunicação são, no âmbito do nosso trabalho de investigação, apresentados 

como: os resultados finais e unitários, que veiculam um discurso específico, e se 

contextualizam numa comunicação entre agentes particulares ou com um público-alvo 

determinado, e objectivos definidos. Um produto de comunicação é, por nós entendido, 

como sendo, por exemplo: um cartaz, um sítio na Internet, ou um sistema interactivo, 

específicos. 

Os media são, segundo Jensen (2010): “veículos de informação”, dado que envolvem 

“representações de / ou perspectivas sobre a realidade disponível e articuladas em texto, 

imagem ou som.” (p.40); mas são igualmente “canais de informação”, por tornarem a 

“informação acessível a comunicadores, e os comunicadores uns aos outros ” (op. cit.);         

e “meios de acção”, através dos quais se estabelece a dimensão performativa da 

comunicação (op. cit). Para este autor, os media podem organizar-se em três níveis (op. cit. 

p.59), que assume como um percurso temporal linear, baseado na evolução técnica / 

tecnológica e das estruturas sociais:  

– Media de 1º grau, cujos materiais de que se molda a informação são o 

corpo humano, utensílios artísticos e de escrita, instrumentos musicais, 

etc.; cujas formas modais de expressão são a fala, a escrita, canções, 

performance musical, dança, drama, pintura, etc.; e cujas instituições 

associadas são organizações locais, baseadas na transmissão escrita e 

oral e formas híbridas de interacção; 

– Media de 2º grau, que usam como materiais as tecnologias de informação 

e comunicação analógicas (impressão, fotografia, telégrafo, telefone, 

filme, rádio, televisão, etc.); cujas modalidades ou veículos discursivos são 

formas de representação e interacção tecnicamente reproduzidas, 
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melhoradas e separadas; e estão associados às instituições como 

organizações locais, nacionais, regionais e transnacionais que se baseiam 

em formas de interacção impressas ou electrónicas; 

– E os media de 3º grau, cuja informação é composta por tecnologias de 

informação e comunicação digitais (computadores autónomos ou em rede; 

intranets, internet, telefone móvel, etc.); cujos veículos discursivos são 

formas de representação e interacção, digitalmente separadas, 

melhoradas e simuladas; e cujas instituições associadas são organizações 

locais, nacionais, regionais, transnacionais e globais, que se baseiam em 

formas de interacção em rede. 

Os termos “Novos media” (new media) e “Media digitais” (digital media) são, 

habitualmente, usados como sinónimos e referentes às tecnologias digitais recentes, no 

contexto da informação e comunicação, e que se distinguem das tradicionais, as 

analógicas. Esta situação ocorre devido à utilização indiferenciada dos termos pelos 

utilizadores comuns de tecnologia digital (para acesso a informação e para comunicação), 

mas também decorre das posições de alguns teóricos e investigadores sobre o tema.               

É o caso de Lev Manovich66 (2002) que identificou os “objectos de novos media” como 

aqueles que possuíssem “características de representação numérica, modularidade, 

automação, variabilidade, transcodificação cultural e programabilidade” (Peters & Lubken, 

2011, p.196), assim como a noção de que “os produtos de novos media podem ser 

manipulados, colocados em rede, comprimidos e partilhados interactivamente” (op. cit.). 

Mas também de Flew (2002), e Wardrip-Fruin e Montfort (editores)(2003), que sustentam 

esta mesma perspectiva (Peters & Lubken, 2011). No âmbito da nossa investigação, 

procuraremos ultrapassar esta questão, adoptando a terminologia “media digitais”, que 

consideramos menos vaga e independente do contexto temporal67. 

O conceito de unidade de media e possibilidades que esta união pode proporcionar é  

explorado, hoje, através do multimédia nos suportes digitais ou pelo “multimédia 

                                                
66Lev Manovich é professor de Arte digital, História e teoria da cultura digital e humanidades digitais, no 
Visual Arts Department na University of California, em San Diego, USA. É director do Software Studies 
Initiative no California Institute for Telecommunications and Information Technology, assim como é autor de 
publicações sobre o tema, entre eles o livro “The Language of New Media”, de 2002. 
67  De acordo com Peters e Lubken (2011, p. 195), o termo “novos media” está ligado a um contexto temporal ou a 
um período específico: aquilo que foi novidade ontem, pode não ser hoje, e dependendo das renovações e 
actualizações (“das circunstâncias – económicas, tecnológicas, políticas, institucionais”), os media poderão ser 
redefinidos / reinventados para o futuro, podendo voltar a ser “novos”, outra vez. Os mesmos autores 
acrescentam que, segundo a perspectiva de que a tecnologia está em constante mutação (para a qual participa 
reciprocamente a realidade social): “os novos media podem, simplesmente, ser pensados como os media dos 
quais não sabemos falar” (op. cit.) (ainda), “assim como, aqueles que necessitam de maior discussão”                 
(op. cit., p.204). 
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digital”68(Jordan, 2002, 2003), enquanto associação de mais do que um medium ou fusão de 

media. A introdução de tecnologias digitais que permitem o acesso a várias formas de 

conteúdo informativo em simultâneo (entre eles: som, imagem, animação, texto), 

correntemente trazida pela revolução digital motivou, como natural, o desenvolvimento de 

veículos discursivos e produtos que fundissem essas várias formas (som, imagem, 

animação, texto) com novas  potencialidades, nomeadamente, a de os tornar interactivos 

para o utilizador. É comum a percepção de que, com a chegada do multimédia digital, o 

conceito de união entre media daria os seus primeiros passos. No entanto, o termo 

“multimédia” foi cunhado na década de 1960, no contexto das práticas artísticas e 

analógicas (Jordan, 2003) e, enquanto estrutura e forma de sustentação de discursos (a 

partir da associação de media analógicos), já existia anteriormente, como de seguida 

mostraremos. Consideramos que a evolução do termo, até ao que hoje identificamos como 

“multimédia digital”, decorre da evolução de conceitos, teorias, e dos desenvolvimentos 

técnicos / tecnológicos e artísticos, que foram constituindo uma tessitura resultante do 

trabalho de autores como cientistas/engenheiros, artistas e designers. Segundo Tay (1993), 

e integrando a definição de media de 3º grau de Jensen (2010), o multimédia digital 

consiste na associação / fusão das “formas modais de expressão ou veículos discursivos” 

(Jensen, 2010, p.57) (outros autores usam o termo “modalidades”, como Jaimes et al., 2006): 

som; imagem69; animação; vídeo; texto; e interacção.   

Para Jordan, o multimédia digital pode ser caracterizado através de cinco aspectos que 

inter-relacionam a dimensão técnica e estética (e que se posiciona na linha de pensamento 

de Manovich)  e “ditam o alcance das capacidades do multimédia para a expressão pessoal, 

estabelecendo o seu completo potencial” (Jordan, 2003, pp.3-4):  

– Integração, que o autor assume como sendo “a combinação de formas 

artísticas e tecnológicas, numa forma de expressão híbrida”; 

– Interactividade, identificado como sendo “a capacidade do utilizador 

poder manipular ou afectar directamente a sua experiência de media e 

comunicar com outros, através de media”; 

– Hipermédia, identificada pela “ligação entre elementos de media 

autónomos, de modo a constituir um percurso pessoal de associações 

(inter-elementos)” 

– Imersão, definida como “a experiência de entrar na simulação ou de 

sugestão de um ambiente tridimensional”; 

                                                
68  Termo defendido por Ken Jordan, no âmbito da definição de multimédia (2002; 2003). 
69 Imagem capturada mas também criada, o que envolve os elementos da gramática da comunicação visual: 
ponto, linha, forma, direcção, tom, cor, textura, escala, dimensão, segundo Dondis (1973). 
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– Narratividade, traduzida como “as estratégias formais e estéticas, 

derivadas dos conceitos anteriores, e que resulta em formas não-lineares 

de relato ou de apresentação de media”. 

  

 

3.3. Perspectiva histórica: Uso do “multi-medium”70 para comunicar emoção 

3.3.1. Conceito de unidade: do Gesamtkunstwerk às possibilidades proporcionadas pelo 

multimédia digital71 

Através de uma observação geral da História da Arte e do Design identificámos três 

autores (de momentos distintos), que consideramos focos interessantes de estudo, dadas 

as suas propostas teóricas de linguagem fusionante, não só percursoras, como enquanto 

suportes teóricos do que hoje existe no contexto do multimédia: os dois primeiros, Wagner 

e Kepes; o terceiro, Appleton, que entendemos herdeiro da tradição de Kepes, da linguagem 

fusionante das artes e tecnologia. A nossa perspectiva encontra suporte na visão de Jordan 

(2002; 2003), que valoriza  as incursões históricas sobre a noção de unidade nos meios de 

expressão, esclarecendo sobre a constituição de abordagens fusionantes entre arte e 

ciência. Aliás, este autor tem particular relevância, por esclarecer sobre a concepção dos 

primeiros computadores, enquanto ferramentas de suporte à conceptualização não-linear, 

promovendo o pensamento criativo divergente: segundo Jordan, os pioneiros do 

multimédia – tanto ao nível das engenharias (na concepção e desenho de estruturas e 

propostas de funcionamento de uma máquina), como das práticas artísticas (na concepção 

de veículos discursivos de expressão, que explorem a multi-relação de meios e a 

multissensorialidade) foram os responsáveis pela constituição de um sistema que 

funcionasse “como nós podemos pensar”72 (Lev Manovich, 2001 apud Jordan, 2003, p.8).  

Este sistema seria baseado numa estratégia conceptual de associação livre, que permitisse 

a reconstituição do processo criativo estabelecido livremente por cada utilizador, pelo 

próprio, como por outros e, por conseguinte, possibilitasse a expansão da consciência 

(Jordan, 2003). 

Em 1849, num artigo intitulado “A nova obra de arte”, Richard Wagner (ver Figura 73) 

defendeu o conceito de Gesamtkunswerk – a ideia de obra de arte total (conceito 

                                                
70 O uso do termo “multi-medium” é aqui por nós usado, enquanto sinónimo de associação / fusão de vários 
medium (do latim: media é o plural de medium, pelo que o termo “multimedia”, em si, poderá ser entendido 
como um pleonasmo), para título da secção de levantamento histórico, uma vez que a criação do termo 
“multimedia” surgirá, mais tarde, na segunda metade do séc. XX. 
71 Esta perspectiva de evolução do conceito de Gesamtkunstwerk, de Wagner, até às mais recentes abordagens 
tecnológicas, é sustentada por Randall Packer e Ken Jordan (2002). 
72  Jordan cita Lev Manovich, a propósito de Vannevar Bush, que em 1945, propõe a concepção de uma máquina 
que funcione à semelhança dos humanos: por livre associação de ideias. Segundo Jordan, embora mecânica, o 
princípio de funcionamento desta máquina, é percursor do computador (2003). 
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originalmente cunhado pelo filósofo alemão Karl Friedrich Eusebius Trahndorff, duas 

décadas antes), promovendo a união das artes, num produto complexo que explora as inter-

-relações das artes, no qual o espectador é “movido” (no sentido usado por Hume; ver 

capítulo anterior) pelas “forças criativas” (Steggell, 2006, p.29; Koss, 2008). 

Para Wagner, a união das artes (o objectivo de “trabalharem em comum”) visava permitir 

que cada uma delas fosse explorada ao máximo alcançando, dessa forma, a sua respectiva 

essência e o seu efeito supremo. E onde as capacidades e o potencial individual de cada 

uma terminassem, as outras preencheriam “esse espaço”, numa espécie de osmose que 

anularia a sua individualidade e, simultaneamente, as valorizasse enquanto formas 

artísticas de pureza e refinamento. Esta simultaneidade, presente no conceito de 

Gesamtkunstwerk, parece-nos aparentemente antagónica e poder-se-á identificar nas 

palavras de Von Juliet Koss, Professora de Arte e História da Arte no Scripps College: “O 

esforço para unir as diferentes formas de arte foi, assim, baseado no seu refinamento 

individual e purificação, com a pureza de cada uma dependente da proximidade das 

restantes; a Gesamtkunstwerk, simultaneamente, sustentaria e destruiria a autonomia 

das artes individuais” (Koss, 2008).  

Também o efeito resultante, em termos emocionais, no espectador dessa obra de arte, seria 

ampliado, dada a qualidade identificada como sendo de fusão sensorial (Cytowic, 1995 

apud Campen, 1997) ou, segundo outros autores, de sinestesia73, que produziria uma 

sensação de imersão do espectador na obra, de ser por ela envolvido. Wagner descrevia-o da 

seguinte forma: “o espectador transfere-se a ele próprio para o palco, através de todas as 

suas faculdades visuais e auditivas” (Wagner, 1849 apud Steggell, 2006, p.30).  

 

                                                
73  Campen (1997) e Steggell (2006), reconhecem nalgumas das experiências artísticas desenvolvidas em 
meados do séc XIX, e por autores no início do séc XX como Scriabin e Kandinsky, o valor presente de sinestesia 
nas suas interpretações de música-cor, de obras clássicas de Bach ou Chopin. Distinguindo sinestesia, de fusão 
sensorial e de metáfora, entre outras estratégias de associação cruzada através das diferentes formas (visual, 
auditiva, etc.) 

 
Figura 73: Richard Wagner 
(Hulton/Getty Images, s.d.). 

  
 Figura 74: Gravura do interior do Teatro "Festspielhaus", em Bayreuth  

(ThisRecording.com, s.d.) 
Figura 75: Fotografia do fosso da orquestra, no "Festspielhaus" (Universitat 
Bayreuth, s.d.) 
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O próprio Wagner chegou a estabelecer uma estrutura nova de funcionamento da sala de 

espectáculos, adaptada à formalização do seu conceito. Segundo Jordan (2003, p.11):  

“Este foi o primeiro teatro moderno a utilizar a estrutura de plateia de 

anfiteatro grego, acústica de som envolvente, o efeito de escurecimento da 

sala (aquando a duração do espectáculo), e a colocação dos músicos num fosso 

de orquestra – tudo para focar a atenção da audiência, para a acção dramática, 

e a transportar para um mundo ilusório encenado no arco do proscénio” (ver 

Figuras 74-75).  

Na tipologia de ópera Wagneriana, a estrutura pré-existente de ópera (alternância entre 

partes claramente identificadas da ópera, característica da ópera Italiana e Francesa), 

seria alterada para uma continuidade fusionante, na qual a orquestra trabalha em torno de 

um tema central, gerindo subtilmente os pesos entre poesia, música, voz e instrumentos 

(Kupferberg, 1978) (sobre ópera, ver ponto seguinte).  

Consideramos que este resultado poderá, a partir da relação de proximidade entre as artes 

participantes (quase até à fusão), ter analogia a um dos princípios enunciados por Edward 

Tufte, a propósito da visualização de informação (na área do Design de Informação), e que 

está relacionado com a “natureza infinitamente contextual e interactiva dos elementos 

visuais (...)”. Este princípio é por ele traduzido como: “1+1=3 ou mais”, o que considera ser 

“uma mais–valia da actividade visual...” (Tufte, 1990, p.61); e que significa que o resultado 

da soma das partes é superior, e diferente, à existência dessas partes enquanto elementos 

isolados; e que, na soma, algo de novo surge – a tal mais-valia, pela inter-relação criada 

entre as partes.  

Nesta linha de pensamento, ou aplicando directamente o conceito de Gesamtkunstwerk, 

surgem, contemporâneos de Wagner e posteriormente a ele, um conjunto de artistas cujas 

práticas promovem e procuram aplicar os efeitos de sinestesia (Steggell, 2006). Um deles 

foi Wassily Kandinsky, que após ter assistido a uma ópera de Wagner, que incorporava este 

novo conceito, descreveu a sua experiência do seguinte modo:  

“Os violinos, os tons graves dos contrabaixos e, especialmente, os 

instrumentos de sopro, naquele instante incorporaram, para mim, todo o 

poder da hora pré-nocturna. Eu vi todas as minhas cores, na minha mente; elas 

estavam ali, diante dos meus olhos. Selvagens, quase enlouquecidas, as linhas 

eram desenhadas à minha frente.” (Kandinsky, 1913/1982 apud Campen, 1997 

e Steggell, 2006, p.30) 

Através dela podemos identificar as ligações sugeridas entre a música e cor, linhas e 

movimento (música, cor e linhas são claramente citadas na descrição, mas o movimento 
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está implícito, com referências a “selvagens” e “enlouquecidas”), percebendo em 

Kandinsky (cuja acção artística se situa na Pintura, primordialmente), que esta abordagem 

operática de Wagner nele desencadeou, aquilo que poderíamos chamar de, uma activação 

de uma memória visual das suas obras (segundo as teorias da neurociência, de Damásio),    

e / ou de um espaço criativo mental, de carácter visual (cor, linhas, movimento). 

György Kepes foi um educador, teórico do design (Rawsthorn, 2010), e um artista 

multifacetado, que explorou a área do cinema, da fotografia, do design comercial, da 

pintura mas, acima de tudo, foi um autor e um pensador que procurou experimentar novas 

formas de expressão que passavam pela aproximação de áreas artísticas (Cohen, 2008) até 

então confinadas. Desde meados de 1930/40, que a sua visão sobre a linguagem visual e a 

procura de combinação da arte com perspectivas materiais e práticas de outras áreas de 

conhecimento, começa a ser difundida74 nas publicações que realiza (ver Figuras 76-77).    

Na fotografia, assume-se como alguém que “desenha com luz”, explorando as 

potencialidades da técnica ao serviço dessa visão pluridisciplinar, que consideramos ecoar 

no seu trabalho gráfico, no qual mistura técnicas e intervém em diferentes aspectos 

(imagem, espaço, pintura / gráficos, manipulação técnica, etc.) (ver Figuras 77-80). 

De uma forma mais concreta, a partir de 1951, publica um livro “The new ladscape in art 

and science” (ver Figura 77), sobre aquilo que, inicialmente, começara por ser uma 

exposição, na qual a tecnologia de ponta da época, era usada para fins artísticos (raio-x, 

microscópios, entre outros) tornando-se, assim, percursor e um pioneiro de grande 

influência para “a construção de uma imagética digital e a fusão do design com a arte, 

arquitectura, ciência e tecnologia” (Rawsthorn, 2010).  

Provavelmente, graças a essa postura, Kepes dirige-se para a estruturação de linguagens 

gráficas digitais ou para a “estética de computação” (Rawsthorn, 2010), com a fundação do 

Center for Advanced Visual Studies do MIT, implementando modelos de visualização de 

informação, fundamentais à construção de código para software (Hans Ulrich Obrist apud 

Rawsthorn, 2010), formando, aquilo que viria a tornar-se tradição no MIT de, uma escola de 

designers-programadores.  

 

                                                
74  Partilhando uma visão abrangente e pluridisciplinar, de “artista-engenheiro”, com Lazlo Moholy-Nagy, de 
quem era amigo e colega de trabalho, sendo ambos fundadores da New Bauhaus, em Chicago, EUA. 
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Figura 76: Capa do livro 
“Language of Vision” de 
György Kepes, de 1944. 

 
Figura 77: Capa de livro “The new landscape of art and science” e uma 
imagem do seu interior, de György Kepes, 1951 (Dora, 2008). 

 

 
Figura 78: "Sem título" de 
György Kepes, da década de 
1930, com técnica fotográfica e 
sobreposição de pintura a 
guache (Kepes, 1930s). 

 
Figura 79: Solarização, trabalho 
de técnica fotográfica, com 
várias camadas de imagem, de 
György Kepes, 1938 (Kepes, 1938). 

 
Figura 80: "Eyes" (olhos), 
trabalho de fotografia de György 
Kepes, de 1941 (Kepes, 1941). 

  

 

Robert Appleton, designer, professor de design na Ryerson University e OCAD University, 

ambas em Toronto (Canadá), e músico profissional, tem vindo a investigar, desde a década 

de 1970, as relações entre som e grafismos, e entre criatividade visual e o instinto de tocar 

música. A sua formação enquanto percussionista de Jazz e Designer permitiu-lhe 

desenvolver, as ligações transfronteiriças entre ambas: por exemplo, através da 

combinação de tempos musicais distintos, que tranporta para o seu trabalho de design; ou 

na presença do improviso musical relacionado com a construção de tipografia e texto, em 

tempo real e perante uma plateia, em situações de performance (Appleton, 2009). 

Actualmente, desenvolve uma proposta de uma linguagem única, que baptizou de “Vortex: 

Visual aural textual, que explora quer através do seu trabalho de design, como da sua 

investigação (Appleton, 2012). Na construção desta linguagem, Appleton aplica algumas 

das noções de Kepes, que assume como uma influência, na proposta de fusão de media, no 
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contexto do cruzamento de áreas de comunicação visual com tecnologia (referenciada 

acima). Nas suas palavras (AGI, 2011): “uma única linguagem com três componentes – 

palavras, imagens e sons.” Segundo explica (op.cit.), a sua investigação procura, expandir o 

conceito de linguagem, nos dias de hoje, dado que a mediação tecnológica transformou os 

conceitos essenciais de comunicação interpessoal. E esta procura leva Appleton a recuar 

no passado, identificando o canto “OM”75, uma forma de linguagem arcaica, em sânscrito, 

como sendo “provavelmente, a forma mais antiga da história de expressar a singularidade 

de um som, de texto e imagem” (op.cit.). Reportando-se, ainda, ao facto do ocidente ter 

optado, “durante séculos, pelo desenvolvimento especializado de linguagens distintas – a 

visual (imagem), a oral (som), e a escrita (palavra), para as quais foram criadas estéticas 

individuais, vocabulários e histórias, assim como centenas de dialectos, alfabetos e sons.” 

(op. cit.), Appleton procura, através do conceito teórico de “Vortex”, a unidade, presente 

nessa forma arcaica, que cita. Nessa perspectiva teórica (a construção do conceito de uma 

linguagem única), como também aplicada à prática, o autor testa os limites de “Vortex”.  

Fá-lo através de sistemas tecnológicos (compostos por aplicações de software) desenhados 

para explorar a fluidez de produção de tipografia e texto, ao som da música, como pode ser 

visto nas suas performances. Nestas performances (ver Figuras 81-82), acompanhado por 

músicos (nos casos ilustrados: saxofonistas), ambos dialogam com o sistema, construindo 

uma narrativa contínua e fluida, onde música e a composição visual são partes integrantes 

de um todo. Alguns dos resultados parciais destes eventos, ao vivo, são compilados sob 

forma de imagens e publicados em formato impresso, como o “Event 2” no “Book 1”, do qual 

podemos observar uma imagem na Figura 83 (AGI, 2011). 

Conforme observámos no conceito de unidade de obra de arte, de Wagner, também 

Appleton com “Vortex”, parece tentar atingir a mesma meta: uma linguagem unitária, na 

qual música, elementos visuais e palavra não são hierarquizados, mas colaboram para um 

produto único, uma linguagem mais completa e mais adequada à exploração da 

criatividade e, por consequência, mais expressiva. Entendendo o contexto de mediação 

tecnológica cada vez mais presente, Appleton investe numa linguagem que explore esta 

dimensão: a fusão de media digital, naquilo que identificámos, anteriormente, como o 

multimédia digital (ver Figuras 81-83). 

  

                                                
75  “Om” ou “Aum” é simultaneamente uma palavra, uma imagem e um som, de origem sânscrita e presente nas 
religiões como Hinduísmo e Budismo, significa a unidade e “a essência de todo o universo” (EB, s.d.). 
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Figura 83: Imagem impressa de “Event 2” no “Book 1”, de Robert Appleton integrada no seu trabalho de 
investigação (em Design/ Arte/ Música) da linguagem “Vortex”, em 2009 (AGI, 2011). 

 

3.3.2. Breve percurso histórico sobre veículos discursivos e o seu potencial de 

expressividade emocional 

No âmbito das expressões artísticas, sejam elas mais centradas no texto, imagem ou na 

música, cedo se investiu na concentração de vários tipos de informação num mesmo 

produto artístico, constituindo assim um veículo discursivo que explora a multiplicidade 

de linguagens e, nalguns casos, também apela à fruição / entendimento dos seus 

espectadores através de mais do que um sentido cognitivo. Provavelmente, por se ter 

verificado a ampliação de efeito, tanto ao nível da riqueza do produto, como do resultado 

criado no espectador / público, pela consequência sensorial de fusão através de misturas 

de: texto / palavra e a música; música e movimento / acção / expressão corporal; texto, 

música e movimento / acção / expressão corporal; imagem, texto, movimento / acção /         

/ expressão corporal; entre outras combinações. Este potencial levará a produtos de 

comunicação mais ricos em camadas de informação denotativa, mas também de material 

conotativo, induzindo ainda um maior envolvimento cognitivo dos públicos desses 

produtos, perante a presença de informação que apela aos seus diferentes sentidos de 

percepção. Segundo alguns autores, entre eles Robert Appleton, a tendência histórica 

genérica (salvo algumas excepções; identificámos três em três em momentos históricos 

distintos) dirigiu-se no sentido da fragmentação: segundo esta linha de pensamento, a 

visão integradora e de comunhão das diversas vertentes artísticas era prática, mais ou 

menos, comum num passado histórico, até ser fragmentada com o pensamento moderno e 

  
Figura 81: Imagem da performance “Vortex” de Robert Appleton com Bob Brough no saxofone, na Music 
Gallery Toronto, em 2010 (AGI, 2011). 
Figura 82: Imagem da performance “Vortex” de Robert Appleton, com Yahya Dai no saxofone, na AGI 
Istanbul, em 2009 (AGI, 2011). 
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o advento da actividade científica e da procura da especialização (trazida pela estratégia de 

produção em série, introduzida na revolução industrial, em oposição a produção artesanal), 

reflectida, ainda que indirectamente, na organização proposta por Jensen (2010). 

De seguida, observaremos alguns veículos discursivos que, ao logo do tempo, se 

constituíram a partir de um contexto globalizante e fusionante, enquanto estrutura e 

sustentação de linguagens, a partir da associação de media, identificando algumas das 

suas características. 

 

3.3.2.1. O teatro 

O nascimento do teatro no ocidente, é comummente identificado na “tragédia” grega, que  

“parece ter (tido) origem no ditirambo76, uma espécie de dança em honra do deus 

Dionísio77” (Burdick, 1978, p.7). Pelo que, nestes primórdios, as formas de expressão como a 

tragédia grega, apresentam várias vertentes: dança, canto e estão imbuídas de aspectos 

religiosos, sociais, lúdicos,  ritualizando práticas humanas e exorcizando medos (op. cit.). 

Portanto, já no teatro Grego se identificava a tendência, que posteriormente seria 

desenvolvida através da Ópera, de aliar a expressão falada com a expressão musical. Esta 

última, a par da instrumental, incluia um coro (momentos de canto), através dos quais era 

explorado o virtuosismo dos executantes (Grimal, 2002, p. 38-40) (ver Figuras 84-85).  

 

  
Figura 84: Baixo-relevo representativo de uma exibição de actores de tragédia grega (About.com, s.d.). 
Figura 85: Reconstituição de um grupo coral, numa tragédia grega (S.W.H., s.d.). 
 

                                                
76  Os ditirambos eram práticas de representação dançada, que acontecia nas aldeias, nas quais os “actores 
usavam peles e pulavam como cabras (...) e nos quais o cabrito era muitas vezes o prémio para a melhor 
representação” (Burdick, 1978, pp.7-8), sendo que a origem da palavra tragédia (em grego) acentua esta ideia: 
“tragos” (cabra) e “odé” (canção). Outro significado consentâneo com esta explicação é a origem da palavra 
“comédia”: que do grego deriva de “kômazein” (deambular pelas aldeias) e que, segundo alguns autores, pelo 
facto de demonstrarem comportamentos lascivos (dionisíacos, como embrieguez e luxúria) e não aceites pela 
estrutura social vigente, seriam obrigados a um prática de nomadismo (op. cit.). Uma prática conhecida nos 
saltimbancos, artistas / actores, que viajavam de terra em terra, apresentando os seus espectáculos com 
dimensões teatrais e circenses. Ainda hoje, saltimbanco é sinónimo de indivíduo indigno de confiança ou de 
consideração (PE, 2003-2012d). 
77  Deus grego do vinho e da fertilidade, que inspirava rituais e festejos celebratórios do caos e dos           
prazeres físicos. 
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Uma realidade não só presente no ocidente, como no oriente, como é o caso de formas 

híbridas de dança / canto / teatro, como: o “Kabuki”, uma forma tradicional de teatro do 

Japão) (ver Figura 85); mas também o “Natya”, da Índia, formalizada em tratado escrito a 

partir de 500 a.c, que embora se enquadre mais na categoria dança, funde também mímica 

e canto (Subrahmanyam, 1968) (ver Figuras 87 e 93).  

 
 

  
Figura 86: Nakamura Shidou a interpretar o personagem Tadanobu Jitsu-wa Minamoto Kuro-gitsune na 
peça “Yoshitsune Sen-bon-zakura” (As mil cerejeiras de Yoshitsune), em 2001 (Fukuda Naotake, 2003). 
Figura 87: Friso esculpido em baixo-relevo no templo de Brhadiswara do séc. XI, em Tanjore, Índia, 
representando um conjunto de bailarinas a executar Natya (Subrahmanyam, 1968). 

 

Esta origem de formas de expressão e construção de linguagens, que as acompanham, 

apresentam, então, a união daquilo que mais tarde viria a ser entendido como suportes 

especializados ou diferenciados. Dessa mescla inicial emanaram, depois, e ao longo da 

História, formas como o teatro, a dança, a ópera e o canto. 

 

3.3.2.2. A ópera 

A palavra ópera é oriunda do termo italiano “opera”, que significa literalmente “obra”, mas 

no sentido de espectáculo com características específicas, “ópera” surge como modo 

abreviado do termo “opera in musica” (obra musical) (Kupferberg, 1978). A ópera destaca-    

-se, nos séc. XVIII e XIX, como uma das principais formas de arte da Europa civilizada, 

descrita como “ a mais elaborada, a mais complexa e extravagante de todas as formas 

musicais. (...) capaz de combinar a arte musical, dramática e visual...” (op. cit., p. 7), que 

envolve todo um conjunto de artistas entre maestro, intérpretes instrumentais e vocais 

(músicos e cantores líricos), encenadores, figurinistas e as suas respectivas equipas           

de trabalho.  
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Segundo Kupferberg (1978), a Ópera é um produto do Renascimento Italiano, no qual um 

grupo de jovens intelectuais Florentinos78, composto por compositores, músicos e poetas, e 

apoiados por mecenas nobres, no séc. XVI, constituem um género musical novo. O seu 

objectivo seria reintroduzir a tipologia que consideravam ter sido cantada pelos gregos na 

Antiguidade, procurando valorizar não só o aspecto humano, nomeadamente, a valorização 

das paixões que a música cantada poderia promover (op. cit., p.8). A sua estratégia era a de 

criar uma audição clara da voz de um cantor (ao contrário do estilo vocal da época, baseado 

na mistura das vozes), na qual “a linha melódica traduzia a emoção do texto”79(op. cit., p.9), 

“fazendo a música acompanhar os ritmos, tonalidades e inflexões das palavras” (op. cit., 

p.15). Os resultados chegavam a ser, de tal modo, complexos com efeitos cénicos elaborados 

[como a presença do personagem que representava o Diabo, frequentemente “montado 

num dragão que cuspia fogo” (op. cit.)], que a valência cénica era dirigida por arquitectos 

ou artistas que integravam vários domínios artísticos (comum na época), e os figurinos 

equiparavam-nos espelhando, também, a sumptuosidade do período. Aliás, este era um 

costume corrente, presente nas festas da nobreza e realeza: veja-se o caso do próprio 

Leonardo Da Vinci, a quem eram encomendadas as organizações das elaboradas festas de 

Ludovico Sforza (seu patrono), que envolveriam artefactos mecânicos para movimentar 

elementos cénicos combinados com dimensão pirotécnica e musical.  

Na altura, como hoje, as produções operáticas misturavam complexidades cénicas e 

artifícios diversos, visando criar ambientes fantásticos e envolventes: presença de fogo, 

majestade de dimensões, luxo de materiais, valorização da iluminação como contributo 

para o desenho cénico, figurinos e adereços elaborados, etc. (ver Figuras 88-92).  

                                                
78  Grupo conhecido como Camerata Fiorentina (tertúlia Florentina). 
79  Este género é conhecido como “recitativo”, sendo-lhe mais tarde aglutinada uma forma nova, a “ária”, na 
qual se acentua a melodia a par da vertente vocal (ao contrário do recitativo que é, essencialmente, falado e 
apresenta maior importância da dimensão vocal); a alternância entre recitativo e ária, tornou-se uma 
característica fundamental da ópera italiana (Kupferberg, 1978, p.9 e 15). 

  

 

 
Figura 88: Ernestine Schumann-Heink (1861-1936) no papel de Waltraute, na produção do ciclo “Anel dos 
Nibelungos”, de Richard Wagner, levada à cena por Otto Schenk (considerada a mais próxima da concepção 
da encenação original) (Bettmann/Corbis, 2009). 
Figura 89: Cena da ópera “Die Walküre” (A Valquíria), do ciclo “Anel dos Nibelungos” de Richard Wagner, 
pela Washington National Opera, em 2009 (Douaire et al., s.d.(a)).  
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A ópera poderá ser identificada através de algumas das suas tipologias (Kupferberg, 1978; 

Gammond, 1989): 

– “Opera seria”, expressão de origem italiana para caracterizar o género épico 

(temas mitológicos ou heróicos) de ópera do séc. XVIII (na qual se enquadra, 

por exemplo, a tetralogia de Wagner, “O anel dos Nibelungos”; ver Figuras 

88-89); 

– “Opéra-bouffe” (Fr.) ou ópera cómica80, “Opera buffa” (It.), estilo de ópera com 

carácter cómico ou satírico; “forma que buscava as suas raízes  na antiga 

commedia dell’arte” (Kupferberg, 1978, p.25); equivalente à “Zarzuela”, em 

Espanha e “Singspiel”, na Alemanha (na qual se enquadra a famosa ópera de 

Mozart, “Flauta mágica”; ver Figura 92); 

– “Opereta”, um género mais curto, breve e leve de ópera, considerado menos 

erudito e mais popular, que surge em meados do séc. XIX; segundo 

Kupferberg (op. cit.), Jacques Offenbach é considerado o “primeiro grande 

compositor de operetas” (p. 119); ver Figuras 90-91); este género poder-se-á 

assemelhar ao “Vaudeville” (USA e Canadá; 1880-1930) ou à “Comédia 

musicada” (UK). 

 

3.3.2.3. O bailado 

A dança é considerada como uma das formas de arte mais antigas (Anderson, 1978): 

presente nas sociedades enquanto forma de ritualização e associada à religiosidade (mitos 

de construção do mundo e estratégias para apaziguar as divindades, como na Índia o caso 

da “Natya”; ver Figuras 87 e 93); de expressão individual e colectiva (danças de salão, 

                                                
80  Segundo Kupferberg (1978), a “ópera bufa” em frança levou mesmo à criação de um género particular, 
identificado pelos Franceses como “opéra comique”, em finais do séc. XVIII. 

   
 
Figura 90: Cena da ópera “Os contos de Hoffman” de Offenbach, dirigida por Olivier Py, em 2009  
(Douaire et al., s.d.(b)). 
Figura 91: Idem.  
Figura 92: Encenação da ópera "Flauta Mágica" de Mozart,  pela Chicago Lyrica Opera, temporada  
2011-12 (Shuler, 2011). 
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danças de cariz regional ou nacional como o “Flamenco” em Espanha ou o “Tango 

Argentino”; ver Figura 94); associada a outras formas de arte como o teatro, o canto e a 

récita (como no “Kabuki”, forma de teatro tradicional do Japão que funde estas vertentes – 

ver Figura 86; mas também na tragédia Grega, com participação de dança e de coro – ver 

Figuras 84-85; e mesmo na Índia – ver Figuras 87 e 93); ligada ao entretenimento de 

plateias (ballet clássico – ver Figuras 95, 99 e 100, e ballet contemporâneo – ver Figuras 

103-106; reprodução de formas antigas ou populares de dança, como “Natya” ou “Tango”, 

que são hoje executadas em salas de espectáculos). 

 

 

No ocidente, a codificação do bailado atinge, no formato do ballet, a sua forma considerada 

de suprema erudição e arte, enquanto suporte de comunicação (num espectáculo) a uma 

plateia. Essa forma codificada e estatuto decorreram de um percurso com origem em 

danças palacianas, de participação colectiva, e que se foram autonomizando enquanto 

espectáculos organizados e executados por sujeitos, especificamente, treinados para o 

efeito e no espaço do palco teatral. 

Uma das referências de dança organizada, em modo mais ou menos complexo, em formato 

de espectáculo para a assistência de uma plateia, remonta ao séc. XVI, e era composta por 

grupos de homens ou adolescentes, que executavam formas geométricas que veiculando 

carga simbólica81. Estas danças tornaram-se, extremamente, populares no séc. seguinte, 

muito ao gosto da nobreza e do público que cultivava a erudição (ver Figuras 96-97). 

                                                
81  Os executantes “faziam e desfaziam formações em quadrado, elipse, e em triângulo” e “Numa descrição 
datada de 1610, consta que o triângulo simbolizava a Justiça, que três círculos unidos significavam a Verdade 
do Conhecimento, que um quadrado inscrito noutro exprimia a Perfeição Última e três círculos dentro de outro 
representavam a Verdade Perfeita” (Anderson, 1978, pp.18-19). 

   
 

Figura 93: Tipologia de dança Indiana “Natya”, num espectáculo contemporâneo denominado “Margam - A Bharata 
Natyam Journey”, pela Natya Dance Theatre Company de Chicago (Sarkar, s.d.). 
Figura 94: Tango argentino, dançado na rua por um casal de bailarinos (SalsaDrome, s.d.). 
Figura 95: Pas-de-deux com Margot Fontain, no papel do "Cisne Negro", no bailado homónimo (P.I.W.T., s.d). 
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O séc. XVIII assiste ao apogeu da chamada “ópera-ballet”82, formato que associa a 

exploração cénica, permitida pelos desenvolvimentos no espaço da ópera, à organização de 

um conjunto de bailarinos e também de canto (Anderson, 1978) (ver Figura 98). A partir 

deste formato emana o formato de ballet, no qual a figura do bailarino ganha 

proeminência, a par do coreógrafo do bailado.  

Será no final do séc. XVIII e no séc. XIX, que o ballet se assume enquanto formato de uma 

linguagem estruturada e codificada, tal como, ainda hoje, é identificado com o chamado 

ballet clássico (ver Figuras 99-100 e 95). 

 

 

Com o advento do séc. XX, e acompanhando o movimento da Arte Moderna, também o 

ballet se afirmou enquanto suporte para discursos modernos, quebrando com a rígida 

tradição da codificação de gestos e estrutura coreográfica, que o haviam, até então, 

                                                
82  Fundada no séc. XVII por Jean-Baptiste Lully (1632-1687). 

   
Figura 96: Gravura de composição coreográfica de dança, para o bailado "Le Déliverance de Renaud” de 1617 (T.S., s.d).  
Figura 97: Gravura dos esquema de dança, para o espectáculo organizado para o Duque da Toscânia, Fernando II, intitulada 
“Carousel for Ferdinand II, Duke of Tuscany”, em 1637 (Bella, s.d). 
Figura 98: Gravura ilustrativa do bailado “Le triomph de l’amour”, de Jean-Baptiste Lully, na ópera de Paris em 1681.  

  
 
Figura 99: Água-forte representando uma famosa bailarina do séc. XVIII:  Maria Camargo (Marie Anne de Cupis, 
1710-1770); de Edmond Hédouin, a partir de quadro de Nicolas Lancret (Hédouin, 1880).  
Figura 100: Gravura ilustrativa de cena do bailado "O Julgamento de Paris", com Arthur Saint-Léon, Fanny Cerrito, 
Lucile Grahn e Marie Taglioni, em Londres, 1846 (Artifact Suite, s.d.). 
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definido. Os Ballets Russos, dirigidos por Serge Diaghilev, e coreografados por Michel 

Fokine (também bailarino; ver Figura 101), são a origem de tal mudança, sendo eles 

considerados, respectivamente, como “o pai da companhia de dança moderna (...) e o pai do 

ballet moderno” (Anderson, 1978, p.75). 

  

Os bailados por eles levados à cena envolviam, não só uma coreografia arrojada para a 

época (que quebrava com os gestos codificados e os movimentos estabelecidos pela 

linguagem do ballet), como cenários, figurinos e também uma partitura musical modernas, 

como é o caso de “Schéhérazade” ( ver Figura 101) e o “O Pássaro de Fogo”: cenários e 

figurinos do artista Léon Bakst (ver Figuras 101-102); música de Nikolaï Rimski-Korsakov e 

de Igor Stravinsky, respectivamente. Segundo Arderson (1978, p.80), estas coreografias, 

que exploravam valores dramáticos, “demonstravam que o ballet era capaz de exprimir 

emoções complexas”, libertando-se do Discurso demasiado formalizado, técnico e         

pouco emocional. 

O ballet contemporâneo herdou elementos e linguagens do chamado ballet clássico, como 

do ballet moderno. Verifica-se, na obra de alguns criadores e coreógrafos de ballet 

contemporâneo, segundo nos parece, um regressar a estratégias de convergência de 

suportes. Tal é o caso de Merce Cunningham (1919–2009), bailarino e coreógrafo que 

trabalhou próximo de artistas como Andy Warhol, Jasper Johns e Robert Rauschenberg, 

cujas presenças artísticas nos seus bailados ultrapassou a mera integração de obras de 

arte no espaço do bailado servindo-lhes de cenário ou adereços. A convite do coreógrafo, 

estes artistas conceberam peças ou instalações, em próximo diálogo com Cunningham, 

numa  estratégia fusionante para que as obras fossem elementos fundamentais do bailado 

(Mackrell, 2005): em “RainForrest” (ver Figura 103) de 1968,  as “Silver Clouds” de Andy 

  

 

 
Figura 101: Michel Fokine e Vera Fokina em Shéhérazade, no Royal Opera House, Stockollm, em 1914    
(anónimo, 1914). 
Figura 102: Desenho de Léon Bakst, para o figurino do personagem Iskander (para bailarino Vaslav Nijinski), no 
bailado “La Péri” (nunca levado à cena pela companhia de Diaghilev) (Bakst, 1911). 
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Warhol (almofadas gigantes, insufladas com hélio), dançam conjuntamente com os 

bailarinos numa forma de instalação inovadora, tanto para as áreas do bailado, como para 

o campo da Arte; em “Walkaround Time” (ver Figura 104), com partitura de John Cage, 

também de 1968, Jasper Johns concebe um conjunto de sete ecrãs rectangulares 

insufláveis, em vinil, a partir da obra de arte de Marcel Duchamp “Le grand Verre”.  

 

 

A bailarina e coreógrafa Pina Bausch (1940-2009) explorou, também, a associação de 

suportes e o seu potencial cognitivo (com um resultado expressivo e emocional superior), 

reunindo nos seus bailados, enquanto aspectos assumidas no palco (e pelos próprios 

bailarinos): a música / interpretação de música ou sonoridades; abordagens arrojadas de 

figurinos, muitas vezes a quase-nudez (ver Figura 105), ou dançando com a própria 

indumentária83; a introdução de elementos estranhos ao espaço cénico, como a presença de 

água e grandes áreas de plantas ou flores, explorando uma relação com estes elementos, 

                                                
83  No bailado “Bamboo Blues” (Bausch, 2011), inspirado na Índia: tecidos, de inspiração “sari” (traje tradicional 
feminino indiano), são desenrolados e enrolados nalgumas bailarinas, ficando patente a extensão de longos 
metros de tecido e explorados cénica e coreograficamente. 

 

 
Figura 103: Merce Cunningham e Meg Harper no bailado “Rainforest”, em 1968,  coreografado por 
Cunningham e com instalação “Silver Clouds” de Andy Warhol,  desenhada para o bailado (Klosty, 1968). 
Figura 104: “Walkaround Time”, em 1968: bailado coreografado por Merce Cunningham e com instalação 
artística de Jasper Johns (Klosty, 1968). 
 

  
Figura 105: Imagem do Bailado “Nelken”, coreografado por Pina Bausch, em Sadler's Wells, Londres, 
2005. (Kenton, 2009). 
Figura 106: Imagem do Bailado “Vollmond” (Lua cheia), coreografado por Pina Bausch (Philippe, 2010). 
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que não são meros adereços, mas que se tornam participantes activos na dança, sendo 

manipulados pelos bailarinos (bastante evidente nas Figuras 105-106); e a interacção com o 

público, levando-o por vezes a ser desafiado e a participar, por exemplo, com o sentido do 

olfacto84. 

 

3.3.2.4. O cinema 

O cinema, dentre as formas modais de expressão apresentadas (teatro, ópera, bailado), é a 

mais recente. A procura de “um processo de simular o movimento de objectos e criaturas 

vivas” (Leish, 1978, p. 7) motivou todo um conjunto de invenções ópticas, desenvolvidas 

durante os séc. XVII e XVIII.  

Mas foi graças à descoberta científica, em 1824, por Peter Mark Roget (1779-1869), do 

princípio de “impressão” “causado por uma imagem, na retina do olho, durante uma 

fracção de segundo, mesmo depois de ela desaparecer”, que a invenção de dispositivos 

ópticos aos quais este princípio fosse aplicado, levou ao desenvolvimento da projecção 

cinematográfica (op. cit., pp.7-8).  

 

   
Figura 107: Gravura que representa o “Kinetoscope”, vendo-se no seu interior a película que percorre várias 
roldanas, e a zona onde esta seria iluminada para observação, através de abertura com lente, no topo 
(Herbert & McKernan, 1996). 
Figura 108: Salão de “Kinetoscopes”de Peter Bacigalupi, em São Francisco, em 1894 ou 1895  (Herbert & 
McKernan, 1996).  
Figura 109: Fotografia de indivíduo a utilizar um "Kinetophone", onde assiste a um filme e em simultâneo, 
escuta o som gravado, em 1895 (Herbert & McKernan, 1996).   

 
E nos finais do séc. XIX (nas décadas de 1880 e 1890), com a possibilidade de registar 

imagem em película, desde a década de 1820/30, e sendo já possível desde 1877 a fixação de 

som em cilindros de papel, metal ou cera, a partir da invenção do “fonógrafo” por Thomas 

Alva Edison (1847-1931) (que também inventou o microfone), passou a perseguir-se a 

possibilidade de fundir, num mesmo suporte físico, imagem e som. Thomas Edison 

                                                
84  Também no bailado “Bamboo Blues” (Bausch, 2011): uma bailarina sai do palco para a plateia e leva o público 
a cheirar uma fita embebida de um cheiro intenso, evocando aromas da Índia. 
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dedicou-se a este objectivo (Herbert & McKernan, 1996; LOC, 1999): desenvolveu o 

“Kinetoscope” (ver Figura 107), apresentado em 1893 ao público, sendo o primeiro 

equipamento de imagem em movimento a ser comercializado, a partir de 1894; patenteou o 

“Kinetophone” (ver Figura 109) em 1895, que consistia num dispositivo que integrava um 

cilindro de fonógrafo no “Kinetoscope”, permitindo, assim, a união de registo de imagens 

em movimento, com o registo de som. Mais tarde, em 1913, Edison regista uma patente de 

películas sonoras (Leish, 1978). 

Mas estes dispositivos não estavam orientados para a projecção, mas para a visualização 

através de uma abertura, para o interior do próprio dispositivo (ver Figuras 107 e 109). 

Desta forma, a apresentação de imagens em movimento (e, posteriormente, da sua 

associação a som) era orientada para uma plateia reduzida: um sujeito de cada vez 

observava pela abertura do dispositivo, e a empresa de Edison comercializava, para 

espaços fechados como salões (cuja entrada era cobrada ao público), um conjunto de 

máquinas que funcionavam em simultâneo (Herbert & McKernan, 1996) (ver Figura 108). 

Foram os irmãos Lumiére, Auguste Lumière (1862-1954) e Louis Lumière (1864-1948), que 

primeiro investiram na estratégia da projecção em tela e a uma larga plateia, 

proporcionando assim, em 1895, através de uma escala não antes explorada (projectada 

numa tela de grandes dimensões), o efeito de envolvimento e imersão proporcionado a uma 

audiência (tornando mais apelativa a experiência de entretenimento). Aliás, uma das 

frases publicitárias que acompanhava a divulgação do cinema, nesta época, era (Anne 

Morey, 1996, apud UNC-UL, 2008): “imagens animadas em tamanho real” (life sized 

animated pictures). Esta dimensão presente na projecção cinematográfica, permitiu o 

recriar da realidade física que foi, de tal modo, eficaz no envolvimento do público, que 

espantou os primeiros indivíduos a que a ela assistiram [embora seja hoje identificado 

como fantasia para promoção do “Cinématographe” dos Lumiére, o exagero de que os 

primeiros espectadores do pequeno filme de 1896, “L'Arrivée d'un train en gare de La 

Ciotat” (ver Figura 110) fugiram em pânico, quando a imagem do comboio se aproximava 

(IMDB, 1990-2012)]. 
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Com as primeiras projecções de imagens em movimento para plateias, seguiu-se uma 

corrida à patente e comercialização de dispositivos que o efectuassem. Assim, em 1896, 

surgem diversos mecanismos que projectam imagens em movimento: nos EUA o 

dispositivo identificado por “Vitascope”85 (ver Figura 111), que decorreu das invenções de 

Thomas Edison, ligadas à electricidade, mas surgiu da compra da patente de Thomas 

Armat (1866-1948) e Charles Francis Jenkins (1867-1934) por Edison e, que nos finais de 

1896, deu origem ao “Projectoscope” ou “Projecting Kinetoscope” (ver Figuras 112-113); no 

Reino Unido, o “Theatograph”, por Robert William Paul (1869-1943).  

Edison terá contribuído para os primeiros passos da indústria americana do 

entretenimento em casa, ao investir na produção e comercialização de projectores 

cinematográficos para o contexto doméstico (Christie, 1996). Os custos envolvidos e o valor 

                                                
85  O “Vitascope” foi o nome com que foi re-batizado, em 1896, o dispositivo para projecção cinematográfica 
desenvolvido inicialmente por Charles Francis Jenkins e Thomas Armat, em 1985 e chamado de “Phantoscope”. 
Jenkins e Armat venderam os direitos à “Kinetoscope Company”, que por sua vez se associou a Thomas Edison, 
rebatizando o nome dos dispositivo. Mais tarde Edison optaria por investir num outro dispositivo, o 
“Projectosope” ou “Projecting Kinetoscope”, abandonando o “Vitascope”. (LC, 1999) 

  
 
Figura 110: Imagem do filme “L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat” (A chegada do comboio à gare de 
Ciotat), realizado pelos irmãos Lumiére em 1895 e projectado ao público, pela 1ª vez, em 1896. 
Figura 111: Cartaz promocional do "Vitascope", circa 1896 (LC, 1999). 

  
 
Figura 112: Publicidade impressa ao "Edison Projecting Kinetoscope", onde se lê: "É inigualável para 
entretenimento em casa." (“It is unequalled for Home Entertainment"), circa 1911. 
Figura 113: Imagem usada na divulgação publicitária do "Projecting Kinestoscope", de Thomas Edison, a 
exemplificar o seu uso enquanto forma de entretenimento doméstico, circa 1911. 
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de aquisição do equipamento eram tão elevados e, simultaneamente, a procura não lhe era 

proporcional, que Edison abandonou a ideia. No entanto, o seu pioneirismo deixou uma 

marca indelével, de modo que este género de suporte, neste tipo de contexto, seria 

retomado décadas mais tarde: com a indústria da televisão comercial, no final dos anos 

1940 (Stephens, s.d.); e, posteriormente, dos vídeo-jogos, no final dos anos de 1960              

(OE, 2012). 

Aos primeiros passos do cinema, centrados na reprodução de cenas da vida quotidiana, 

apenas como forma de maravilhar o público com a nova técnica, segui-se um investimento 

na construção de narrativas que mantivessem o público interessado, aumentando-se, 

simultaneamente, o tempo de projecção. Desenvolveram-se, também, técnicas e estratégias 

(por experiência e descoberta) que fazem, hoje, parte da linguagem cinematográfica, como 

o tipo de planos, de transições entre planos, etc.. E assim, o cinema manteria o seu 

interesse comercial, atraindo o público,  “não para observar filmes que retratassem a 

realidade, mas para se divertir com fitas que lhe absorvessem, inteiramente, o espírito, o 

emocionassem e o arrebatassem com histórias sentimentais e de aventuras” (Leish, 1978, 

p.17). Também se tornaria uma forma de expressão artística, enquanto potencial de 

comunicação expressiva de histórias e emoções. Representativos destes aspectos são os 

filmes de George Méliès (1861-1938) (ver Figuras 114-115), que exploram o interesse da 

história contada, através da narrativa com o tema do fantástico (ver Figura 114), de 

aventura, ou de contos tradicionais (ver Figura 115). Méliès foi, ainda, um dos pioneiros do 

cinema de animação, responsável pela introdução de vários aspectos técnicos inovadores 

que integraram a linguagem do cinema: efeitos de transição de uma imagem para a 

seguinte, por exemplo, fomentando o lado da fantasia da história (o aparecer e 

desaparecer; a transformação de uma coisa noutra distinta); a presença de elementos 

humanos e de elementos não-humanos (como ilustrações ou objectos), fundindo-os na 

imagem em movimento (ver Figura 114); etc.. 

 

   
 
Figura 114: Imagem do filme “Le voyage dans la lune”, de George Méliès, de 1902 (Méliès, 1902). 
Figura 115: Imagem do filme "Cinderella" ou "The Magnificent Slipper”, de George Méliès, de 1907 (Méliès, 1907). 
Figura 116: Fotograma do filme "Hugo" de Martin Scorcese, de 2011 (Scorcese, 2011). 
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A partir do início do séc. XX, a História do cinema, enquanto concepção de produtos de 

comunicação, acompanhou as outras formas de expressão artística, sendo marcada pela 

tendência de estilos e correntes artísticas, coevas em cada época e cada país. Desta forma 

destacamos, não só correntes estilísticas que agrupam cineastas, como géneros que 

entretanto vão ficando estabelecidos e que definem uma tipologia de filme (destacamos 

apenas alguns, dentre o grande número de exemplos, que esta História integra): como o 

expressionismo Alemão, após a 1ª Guerra Mundial, no trabalho de realizadores como F.W. 

Murnau (1888-1931), G.W.Pabst (1885-1967) e Fritz Lang (1890-1976); a linguagem do 

Construtivismo Russo, nos filmes de Dziga Vertov (1896-1954) e Sergei Mikailovitch 

Eisentein (1898-1948); o surrealismo de Luís Buñuel (1900-1983); o neo-realismo Italiano, 

nos filmes de Roberto Rosselini (1906-1977), Vittorio de Sica (1901-1974), Frederico Fellini 

(1920-1993); o “film noir”, patente nos filmes de Orson Welles (1915-1985), Billy Wilder 

(1906-2002), Nicholas Ray (1911-1979); a narrativa clássica de Hollywood, nos filmes de 

Michael Curtiz (1886–1962) e tantos outros; o “western”, dentro do qual John Ford (1894-      

-1973) realizou vários filmes; o género musical, presente em filmes como nos de Vicent 

Minelli (1903-1986); o género de “suspense”, no qual Alfred Hitchcock (1899-1980) é uma 

referência incontornável; o género comédia, patente nos filme de Charlie Chaplin (1889-

1977), Buster Keaton (1895-1966), mas também de Jacques Tati (1907-1982); o cinema de 

animação, como nos filmes de Walt Disney (1901-1966); a “nouvelle vague” (que nasce no 

cinema francês, da década de 1960), com François Truffaut (1932-1984), Alain Resnais 

(1922- ), Jean-Luc Godard (1930-); entre muitos outros. 

Recentemente, a par dos desenvolvimentos tecnológicos, também o cinema procura novas 

formas e explora novas possibilidades artísticas e comerciais: com a introdução da 

tecnologia 3D, os cineastas buscam uma nova fase do cinema. O galardoado realizador 

Martin Scorsese, habitualmente, associado a filmes dramáticos e de elevada complexidade 

emocional, investiu, recentemente, nesta nova tendência, realizando “Hugo” (ver Figura 

116). Um filme que se assume, como uma homenagem ao início da História do cinema, 

particularmente, à figura de George Méliès: através da história, na qual, o próprio Méliès é 

uma personagem central, reportando-se a parte da sua biografia; como também através do  

facto de Martin Scorsese se aventurar, de modo pioneiro, no cinema 3D (é o primeiro a 

filmar actores reais com tecnologia 3D, ou seja o filme não foi convertido / adaptado para 

visionamento em efeito 3D, mas construído de origem em 3D), à semelhança de Méliès, 

salvaguardando as devidas distâncias temporais e técnicas.  

O cinema 3D, dá resposta, hoje, a uma procura de maior emoção e entretenimento para o 

espectador de um filme. Tal como nos primeiros filmes projectados, onde se procurava um 

efeito de semelhança à realidade e de envolvimento do espectador, criando o efeito 
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conhecido por “suspensão temporária da incredulidade” (temporary suspension of 

disbelief), tão assumida pela estrutura e codificação da narrativa clássica da Hollywood, o 

espectador sente que está a assistir, não a uma construção sobre a realidade, mas à própria 

realidade. Para que este efeito aconteça, e de modo a que o espectador se sinta envolvido 

pela história apresentada no filme, as características técnicas do contexto, no qual o filme 

é exibido, são específicas: uma sala escura, fazendo com que o espectador se abstraia da 

realidade física que o envolve e da sua própria realidade [segundo Leisch, “para se divertir 

com fitas que lhe absorvessem inteiramente o espírito” (1978, p.179)], sentindo-se 

transportado para o meio da acção (e aqui herdando parte do legado de Wagner; ver  3.3.1 

“Conceito de unidade – da Gesamtkunstwerk de Wagner às possibilidades actuais 

proporcionadas pelo multimédia digital”); a projecção do filme acontece reproduzindo o 

real, à escala natural ou superior, e sobre uma tela que (hoje) é ligeiramente curva, 

acompanhando o arco do proscénio, para que o espectador se sinta ainda mais envolvido; e 

também a divisão e distribuição espacial do áudio do filme, por diversas saídas de som, 

colocadas em pontos diferentes da sala de cinema, criando o efeito de espacialização 

sonora (o efeito “surround”), decorrendo daí um maior realismo e envolvência. 

 

3.3.2.5. Os vídeo-jogos 

Segundo Steggell (2006, pp. 29-30), as possibilidades trazidas pela electricidade, 

potenciaram e promoveram o desenvolvimento de dispositivos que permitissem 

experiências técnicas (mas cedo aproveitadas para fins artísticos), de cor e música. 

Aspecto também já verificado na invenção dos equipamentos para registo e para projecção 

de imagem em movimento e, simultaneamente, de som, como no caso do cinema (ver 

Figuras 107-113).  

Surgem assim, diversos exemplos de “orgão de cor” (colour organ), em meados do séc. XIX, 

mais tarde patenteado por Wallace Rimington em 1893, procurando responder à sua visão 

da “Nova música cromática”, de “manipular e controlar a cor do mesmo modo que o som” 

(Rimington, 1895 apud Steggell, 2006, p.29). Este dispositivo era usado em apresentações 

artísticas esporádicas, por Rimington, na transição para o séc XX (que apresentava obras 

de Bach, Chopin, e claro, Wagner, nas suas performances), e por Thomas Wilfred, nos anos 

1930. O dispositivo de Wilfred, denominado de “Clavilux” era uma versão sua do “orgão de 

cor” (colour organ), mas que apostava essencialmente na metamorfose da luz e cor através 

do movimento. Ao resultado artístico que emanava deste dispositivo batizou-o de “Lumia”. 

Duas década mais tarde, em 1950, adaptou-o para o espaço doméstico com o nome de 

“Lumia boxes” (ver Figura 117), comercializando o artefacto e permitindo ao utilizador o 

usufruto desta invenção de modo privado e individual (Snibbe, 2010; Steggell, 2006). 
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Isto parece ser percursor, parece-nos, embora num campo artístico, daquilo que será 

desenvolvido a partir das décadas de 1960-1970 do séc. XX, como uma das vertentes mais 

fortes da indústria de entretenimento: os vídeo-jogos86, que foram evoluindo até às suas 

formas recentes e mais interactivas, possibilitadas por plataformas como Sony 

Playstation© ou Nintendo Wii©. Nestes (vídeo-jogos) como naquele (artefacto “Lumia 

boxes”), o utilizador interage com os produtos, sendo participativo / activo no 

desenvolvimento do que vai acontecendo ou surgindo. 

 

                                                
86  Termo genérico que abrange tipologias mais antigas, como as mais recentes que correm em plataformas 
complexas, sistemas móveis, etc.. 
87  Quando o ponto de vista da câmara que capta a acção é o ponto de vista do espectador. 

  
 
Figura 117: Thomas Wilfred e o seu dispositivo "Clavilux", adaptado para o espaço doméstico e denominado 
“Lumia boxes”, 1950 (Snibbe, 2010). 
Figura 118: Os vídeo-jogos apostam no efeito 3D, seguindo a tendência do cinema no sucesso de filmes 3D 
(anónimo, 2010). 

 

Nos jogos mais recentes, e de modo a criar uma experiência de jogo na qual o utilizador 

se sinta parte da acção, numerosas estratégias foram importadas da linguagem 

cinematográfica: entre elas, o uso de planos aproximados e de pormenor, criando uma 

sensação de proximidade (ver Figura 118); o uso da “câmara subjectiva”87 (ver Figuras 

119-121), acentuada pela inserção de elementos, na imagem, como de mãos ou braços, 

prolongando assim o olhar do espectador (ver Figura 121); o recurso a efeitos de 

fotografia, que assumem a presença do olhar do espectador / utilizador / jogador, do 

tipo lente “olho de peixe” (ver Figura 121); a inclinação da linha do horizonte, 

promovendo uma percepção de maior dinamismo da cena (ver Figura 120); entre outros. 
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Parte destas estratégias parecem ter sido emprestadas de contextos como os filmes 

interactivos de simuladores, nomeadamente, para o treino de pilotos de avião, nos quais se 

procura expor o sujeito a situações limite que são reproduzidas, o mais fielmente possível, 

ao serem recriadas no jogo: como por exemplo explosões, ameaças de queda, contextos de 

guerra, perseguições, etc., que suscitem um efeito emocional elevado com simulação do 

risco pela integridade física do jogador (ver Figuras 119-120). Naturalmente, a experiência 

emocional presente aos treinos com simulador é também elevada, pela simulação da 

realidade (e a constituição de experiências limite para o utilizador), a partir de estratégias 

como as supracitadas. E com base neste pressuposto, consideramos que a indústria de 

jogos de vídeo, procurando lançar no mercado produtos comerciais que envolvam o 

utilizador numa experiência emocional, exploram estas estratégias técnicas, narrativas e 

interactivas, nos seus jogos. 

 

3.3.2.6. Sumário: Breve percurso histórico sobre veículos discursivos e seu potencial 

expressivo 

Constatámos alguns aspectos presentes nos veículos discursivos que estivemos a analisar, 

e que entendemos promovem a sensação de unidade e o envolvimento do público, 

potenciando a comunicação emocional: 

– O uso de várias modalidades de conteúdo informativo, cruzando vários tipos 

de formas modais de expressão como por exemplo, fala, dança, 

indumentária/acessórios, cenografia, escrita, entre outros, explorando o 

sentido de multimédia; 

– Apelar a uma diversidade de sentidos cognitivos, valorizando a 

multissensorialidade da percepção da informação, pelo seu espectador ou 

utilizador; 

– A inclusão de narrativa como factor de unidade mas também de suscitar 

   
 
Figura 119: Imagem do vídeo-jogo "Grand Theaph auto IV" (steam machine, 2009). 
Figura 120: Imagem do trailler do vídeo-jogo "Resident Evil 5" para Playstation 3© e Xbox 360© (Cardoso, 2007). 
Figura 121: Imagem do video-jogo "Bioshock infinite", que será lançado no início de 2013 (Next_jen, 2012). 
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emoções nos espectadores / público / utilizadores: Wright e McCarthy (2008) 

afirmam a constituição de empatia através de narrativa; Leo e Budd (2006) 

apontam que a experiência prevista para o utilizador deve incluir um carácter 

narrativo – este é um aspecto preponderante desde os veículos discursivos 

mais antigos, no teatro, ópera, bailado (o bailado moderno acentua o carácter 

expressivo da dança, em oposição à organização técnica mais racional que 

imperou até aí no ocidente, na forma do bailado clássico), e também comum a 

todos os mais recentes;  

– A inclusão do aspecto emocional como factor de envolvimento na narrativa 

(Zagalo, 2007) – algo bastante explorado no cinema, no qual um grande 

espectro de emoções são exploradas (Zagalo, 2007), desde emoções positivas 

que podem levar o espectador a rir, até emoções consideradas negativas como 

raiva, ou tristeza, levando o espectador a chorar ou a sentir medo (pelo menos 

os que são considerados mais sensíveis); mas que já advém dos espectáculos 

de teatro grego, nos quais os dilemas humanos eram explorados enquanto 

tema; e na ópera, repletas de tragédia e muitas de melodrama, apelando à 

agitação emocional do espectador (aliás, o aumento do espectro emocional 

causado pela narrativa fornece, segundo Zagalo, se aplicado aos vídeo-jogos, 

um maior envolvimento do utilizador e uma experiência de jogo mais intensa 

e recompensadora); 

– A participação do utilizador no desenvolvimento da narrativa, através do 

efeito de imersão – promovido com recurso a alguns “truques” técnicos, como 

encurvar o palco da representação (invenção do arco do proscénio) e reduzir a 

intensidade luminosa da sala de espectáculo no decorrer do mesmo, de forma 

a que o espectador se transportasse para os conteúdos e se alheasse de si 

(aquilo a que no cinema se viria a chamar de “suspensão temporária da 

incredulidade”), ou simular a presença do espectador através da “câmara 

subjectiva” (no cinema), ou mesmo o efeito de presença de mãos e braços que, 

simuladamente, partem do ponto de observação (ou recurso a efeitos tipo lente 

olho de peixe, procurando acentuar essa percepção – do observador presente 

na narrativa) (comum nos vídeo-jogos);  

– A presença do contexto (físico mas também psicológico dos intervenientes), 

como importante na construção de significados afectivos e leituras para a 

expressão da emoção do outro – este é um aspecto bastante explorado a partir 

do momentos em que os espectáculo procuram recriar um ambiente físico 

através do uso de cenários, mas também de indumentárias específicas (veja-se 
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os espectáculos de teatro, de ópera, bailado) e depois, de forma mais realista, 

no cinema, através da constituição de cenários reais ou construídos para a 

simulação de um contexto físico determinado; sob a perspectiva do contexto 

psicológico e afectivo dos intervenientes, entendemos que, nos espetáculos, os 

personagens tornam-se tanto mais credíveis quanto mais bem delineada 

estiver esta vertente e, por consequência, isso promove um maior 

envolvimento do espectador e uma maior leitura emocional por parte                

do mesmo; 

– O facto de quanto mais reflectir ou expressar personalidade (Leo e Budd, 

2006), mais credível será, sob o ponto de vista emocional para o espectador, e 

mais fortemente ele se poderá relacionar com ele (quer por identificação ou 

repulsa) – veja-se a mudança operada na passagem da linguagem e estrutura 

do bailado clássico para o bailado moderno e o impacto emocional superior do 

último face ao primeiro;  

– Ser interactivo ou permitir interacção (op. cit.; Jaimes et al., 2006) – este 

aspecto está, essencialmente, presente nos veículos discursivos mais recentes 

(vídeo-jogos), mas cedo se procurou possibilidades de tecnicamente criar 

interacção; promove o envolvimento emocional do utilizador, que sente 

participar de um forma não passiva no desenvolvimento / sequência                  

dos conteúdos. 

 

 

3.4. A conceptualização da emoção na comunicação  

3.4.1. Na comunicação visual: Da expressão da emoção à metáfora  

Sendo que a emoção é um conceito que tem evoluído ao longo das épocas (como 

observámos no capítulo anterior, apenas entre finais do séc. XIX e séc. XX foi reconhecida 

a sua importância enquanto central ao funcionamento humano, individual e social), e 

possui uma dimensão subjectiva, é fundamental, para todas as áreas que lidem com 

emoção, ou com ela se relacionem, estabelecer alguns aspectos que forneçam uma base 

sólida de trabalho. Daí a importância das teorias sobre as emoções, que estruturam uma 

lógica, sobre a qual se estabelecem produtos e estratégias: todos os produtos desenvolvidos 

se baseiam numa teoria de emoção, claramente identificada, mas também uma perspectiva 

de como lidar com a emoção e induzi-la. 

Segundo a estrutura que representa a inteligência emocional (Salovey et al., 2000, apud  

De Angeli e Johnson, 2004, p.263), baseada na identificação de Gardner das múltiplas 
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inteligências (2002), na qual a inteligência emocional é uma de entre as várias 

inteligências que o indivíduo pode possuir, a emoção implica um conjunto de capacidades 

por parte do sujeito: a percepção e identificação de emoções; a compreensão das emoções;  

a expressão ou uso de emoções; e a gestão de emoções.  

Identificar, usar, entender e gerir emoções, são acções presentes na comunicação de 

emoções. Ou seja, o modo como se comunica emoções, através de um objecto (aqui no 

sentido mais alargado da palavra: de objecto de comunicação) implica, antes de mais, e na 

perspectiva de quem o desenha: a necessidade de estabelecer um conjunto de 

características, no referido objecto, que represente uma emoção ou promova o desencadear 

de uma emoção no utilizador. Esse conjunto de características estão ligadas, na sua 

maioria, a aspectos de experiências adquiridas pelo corpo, através dos sentidos de 

cognição — as  referências sensoriais (Rompay e Hekkert, 2004, p.272). O modo como estas 

referências são expressas ou evocadas no objecto, parte, essencialmente, da construção de 

metáforas emocionais, que podem ser mais elementares ou mais complexas.  

Rompay e Hekkert (op. cit.) chamam a atenção dos designers para os estudos de psicologia 

das emoções, particularmente, ao nível dos “processos de conceptualização que estão na 

base da experiência emocional”, como importantes para a compreensão no modo como os 

públicos-alvo dos produtos de comunicação reagem a esses mesmos produtos. Com base na 

integração da informação destes estudos, os designers poderiam conceber produtos mais 

adequados. Estes investigadores ressaltam os estudos das expressões linguísticas, em 

Psicolinguística, e a identificação da metáfora como forma de expressão, não só enquanto 

“um instrumento estilístico apropriado para poetas e artistas”, mas também como 

estratégia de pensamento que pode ser traduzida como “o entendimento de uma coisa no 

lugar de outra” (op. cit.). Por outro lado, para Krippendorff (1993, pp.4-5) a metáfora, não é 

um efeito de substituição, mas serve, de acordo, com a sua visão de que a linguagem é um 

meio de organizar experiências e ideias, para permitir a interacção entre indivíduos: a 

metáfora é uma espécie de contentor ou vasilhame de “pensamentos, informações, 

instruções, significados, sentimentos, etc.” (op. cit.), uma das manifestações mais 

importantes de criatividade (Giambattista Vico88, apud Krippendorff, op. cit.), e uma 

construção nova (não algo em substituição de outra coisa). 

Apoiados em Lakoff e Jonhson (1980, 1999), Rompay e Hekkert consideram que a metáfora 

pode, também, “estruturar a compreensão e experiência das emoções” (2004, p.272), 

remetendo para a experiência psicológica e física da emoção, por processos de evocação e 

                                                
88  Giovanni Battista Vico (1668–1744), mais conhecido como Giambattista Vico, foi um filósofo e historiador do 
séc. XVIII italiano. Uma das suas mais famosas publicações é “Scienza Nuova”, de 1725, onde o autor critica o 
racionalismo Cartesiano. 
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associação dos aspectos (nomeadamente fisiológicos, como a seguir veremos) presentes no 

quadro emocional. No contexto da comunicação visual, a aplicação da estratégia da 

metáfora é indicada como potencial de expressão emocional. Rompay e Hekkert verificam- 

-no através de um exercício proposto a um conjunto de alunos, com vista a traduzir duas 

emoções distintas, a partir do processo de colagem (op. cit., p.273): os alunos utilizam a 

montagem e colagem de imagens, visando evocar, através do conjunto, uma determinada 

emoção (em causa estão duas emoções assumidas pelos autores: raiva e conforto). Aqui, a 

colagem é usada como técnica de sobreposição de camadas de elementos visuais, retirados 

de contextos distintos, constituindo o seu todo mais que uma colectânea de elementos: um 

ambiente visual, representativo de um ambiente emocional (op. cit.). Na publicidade, o uso 

de metáforas visuais para comunicar emoções, faz-se comummente por associação a 

expressões linguísticas comuns (Forceville, 1996, apud Rompay e Hekkert, 2004, pp.272-

273): é o caso de expressões, ligadas à representação visual de raiva ou cólera, como “ o 

sangue a ferver”, ou “subir o sangue à cabeça”, ou ainda “explodir de raiva” – expressões 

que estão ligadas a uma imagem de calor e de líquido em ebulição.  

A sua justificação encontra-se nos efeitos fisiológicos que acompanham este estado 

emocional: durante a experiência da emoção raiva ou cólera, o sujeito tem um aumento da 

pressão sanguínea, de tensão muscular, de ruborização/ vermelhidão no rosto, dado o 

afluxo de sangue, nomeadamente, a esta área do corpo. Todas estas manifestações 

corporais que caracterizam o estado emocional, produzem a sensação de tensão, ebulição e 

sangue a inundar o rosto, justificando as expressões linguísticas presentes no senso 

comum. Têm assim uma leitura e uso colectivo, dada a semelhança biológica que une os 

seres humano (entendemos, que estas expressões poderão, no entanto, ser filtradas por 

contextos temporais, geográficos e culturais). A variação de associações pode, no entanto, 

estabelecer-se consoante os contextos culturais colectivos e também a experiência e 

realidade de cada indivíduo: para Shibles (1995, p.91), “qualquer emoção pode ser associada 

a qualquer objecto”, assim como “qualquer objecto pode ser avaliado como bom ou mau”. 

Segundo a teoria do significado associativo, aplicada ao contexto da expressão de emoção 

pela arte (Shibles, 1995, p.6): “a arte possui e pode adquirir associações e, dessa forma, 

servir como uma linguagem”, possibilitando-nos compreender, através dos mecanismos 

que a ela são associados (como o da metáfora), o modo como o ser humano estabelece as 

suas associações cognitivas e emotivas. Para Shibles (op. cit., p.7), “Cada interpretação 

metafórica produz um conjunto diferente de associações”, valorizando as ideias, 

significados, memórias e emoções. Segundo o autor, estes aspectos não são contemplados 

nas análises quantitativas das Obras de Arte, pelo que sugere, para uma melhor 

compreensão da Obra de Arte, a “análise da linguagem comum e da sua retórica, na qual a 
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metáfora é uma forma central” (op. cit.)89.  

Esta teoria apresenta-se consonante com a perspectiva de Rompay & Hekkert (2004), que 

estabelece a possibilidade de caracterização de emoções através do uso de metáforas. 

Shibles distingue, ainda, vários significados para expressão de emoção (1995, p.132-140): 

acção e experiência; causa; correlação; efeito; imitação; caracterização; libertação; 

explicação; clarificação; criação; comunicar; simbolizar; exemplificação; construção 

metafórica.  

Cruzando com a investigação de Rompay e Hekkert (2004) sobre a metaforização de 

emoções, como veículo para as comunicar, clarifica-se que a expressão de emoções vive 

essencialmente da construção metafórica por associação à experiência de vivência das 

emoções. Consideramos, então, que para o desenvolvimento da nossa investigação, faz 

sentido seleccionar o significado de Expressão de emoção enquanto forma de: 

“comunicar”; “simbolizar” e “construção metafórica”, que acabam por ser afins, dado que, 

segundo Shibles, “o símbolo na arte é a metáfora experienciada” (1995, p.138).  À metáfora 

é atribuída a base da linguagem de emoção dos indivíduos, mas ainda mais profundamente 

a sua experiência generalizada (Kövecses, 1990, apud Shibles, 1995, p.139).  

Um outro aspecto que valoriza o sentido de expressão de emoção, enquanto metáfora, é o 

valor que lhe é atribuído de factor relacional (op. cit., p.138) ou de organizar ideias tendo 

em vista a comunicação interpessoal (Krippendorf, 1993, pp.3-5): o relacionar de universos 

distintos, de níveis diferenciados, o que nos liga mais uma vez ao lado relacional da arte e 

das preocupações artísticas actuais, que reflectem naturalmente o estado social, no qual o 

factor relacional é central (como visto no capítulo anterior). Portanto a expressão da 

emoção, através da metáfora, pode ser encarada como forma de veicular algo por 

substituição (parcial ou total), enquanto instrumento operativo relacional, resultante de 

uma construção complexa, que é reportada a um referencial que se pretende evocar. 

Entendemos que estes aspectos caracterizadores da metáfora, esclarecem sobre o seu uso 

enquanto expressão da emoção e, desse modo, avalizam a sua aplicabilidade num Discurso 

de comunicação afectiva. Uma perspectiva que consideramos ser apoiada pela posição de 

Hollan e Stornetta (1992), que apontam a importância do desenvolvimento de aplicações 

digitais para a comunicação que não é possível face-a-face, em vez de tentarem reproduzir 

aquela que é possível fisicamente. Pela mesma ordem de ideias, afirmam-se contra a 

estratégia de tecnologias de comunicação que almejam o realismo face-a-face, uma posição 

suportada por Foucault et. al (2007).   

                                                
89  Para Shibles (1995, p.7), metáfora e significado permanecem, essencialmente, fora do alcance das análise 
quantitativas. 
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3.4.2. Na comunicação sonora: Música 

O uso de música como expressão de ambiente emocional, tal como observámos em 3.3. 

“Perspectiva histórica: O uso do “multi-medium” para comunicar emoção”, tem sido uma 

constante. A partir de alguns estudos, esta relação é assumida como eficaz (Davidson et al, 

2003), sendo explorada nas áreas como o cinema, no qual a música (banda sonora do filme) 

é usada para potenciar ou contrapor a informação afectiva presente na narrativa fílmica 

(imagens em movimento), também explorada nos jogos de computador (Stahl, 2005; 

Zagalo, 2007). Um dos aspectos presentes na música, e que permite associação a estados 

afectivos, prende-se com a existência de pistas afectivas ligadas ao exercício da linguagem 

e gramática musicais. Bresin e Friberg (1999, apud Kimura, 2002) e Juslin (2001 apud 

Kimura, 2002), afirmam, respectivamente, a possibilidade do ouvinte (mesmo 

musicalmente destreinado) identificar seis, e cinco emoções.  

 
Figura 122: Modelo da classificação das pistas expressivas através das duas dimensões, valência e intensidade 
(Juslin, 2001, p.231, apud Kimura, 2002). 

 

Segundo Bresis e Friberg (2000, apud Stahl, 2005, p.28), “por exemplo a pista expressiva 

em felicidade é um som elevado (high sound level) num tempo rápido, enquanto na tristeza 

deverá ser um som baixo (low sound level) num tempo lento”. Podemos observar esta 

caracterização, pelo modelo das cinco emoções de Juslin (2001, p.231, apud Kimura, 2002), 

que evidencia o modelo circumplexo de Thayer (Yang et al, 2006), a partir das duas 

dimensões de caracterização emocional: valência e intensidade (ver Figura 122), em 
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conformidade com a mesma caracterização emocional do modelo circumplexo de Russel 

(1980) (ver secção 2.5.3). 

Ora entendemos, que esta identificação de pistas expressivas na música parece, por 

semelhança à aplicação dos mesmos princípios na expressão visual, também relativa a 

pistas da experiência fisiológica das emoções no corpo próprio do sujeito (e que se traduz 

pelas duas dimensões de caracterização emocional). 

A partilha do mesmo tipo de modelo (circumplexo), que se baseia nas duas dimensões da 

emoção, valência e intensidade, e é aplicado na expressão emocional em linguagem visual 

e em linguagem musical, é também identificada por Somsaman (2003). Que, a partir deste 

aspecto, sugere a aplicação dos contributos da investigação em psicologia e, 

especificamente, a aplicação do modelo circumplexo da emoção a uma estrutura para 

Design Multimédia, que visa a expressividade emocional (integrando dimensão imagética 

e sonora).  

 

 

3.5. Tipologias para a comunicação afectiva e suas retóricas: O caso do Discurso amoroso. 

A referência às emoções e à sua comunicação tem por tradição, pelo menos no ocidente, 

uma ligação aos aspectos subjectivos e relacionados com a intimidade interpessoal. Por 

outras palavras, falar das emoções, tradicionalmente, reporta-nos para a comunicação a 

um contexto de ligações amorosas e sentimentos que exploram a dimensão do amor90.  

Nessa perspectiva faremos um rápida incursão por algumas tipologias de comunicação 

amorosa (enquadradas em tradições ocidentais), e seus respectivos Discursos, que 

entendemos dignos de referência. Este percurso levantará aspectos que, verificaremos, 

evoluiram ao longo dos tempos e que, ainda hoje, se estão presentes sob forma de vestígios: 

em códigos formalizados; em estratégias de comunicação; em retóricas; e na exploração de 

determinadas tipos de estratégias de linguagem, nomeadamente, o uso de narrativa e        

da metáfora.  

Segundo Luhmann (1991, pp.20-21), o amor, mais do que um sentimento é um meio de 

comunicação simbolicamente generalizado: “um código de comunicação cujas regras 

determinarão a expressão, a formação, a simulação (…) e a negação de sentimentos…”. E é 

no código, na interpretação dos indícios e dos sinais que procuram exprimir os grandes 

                                                
90 Dada a tradição ocidental, com raízes no pensamento clássico e reiterado pelo pensamento da Idade 
Moderna, de que o amor é uma perturbação do normal funcionamento do homem (que tolda a razão e perturba a 
ordem) (ver 2.5.2. “Perspectiva histórica sobre a emoção e teorias das emoções”), esse aspecto terá, 
provavelmente, contribuído para que as emoções tenham sido consideradas como uma vertente prejudicial nos 
processos de decisões consideradas sérias e importantes na vida do ser humano, e por esse motivo 
minimizadas. 
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sentimentos amorosos, que a comunicação se estabelece. Os temas, as metáforas e os 

símbolos usados na comunicação amorosa não são, segundo o autor, uma escolha 

arbitrária dos sujeitos, mas estruturados num ideário tradicional que vai sendo montado 

socialmente e herdado geracionalmente, “apresentando necessidades funcionais do 

sistema social” (op.cit., p. 22). Estas características estão presentes nas “representações 

literárias, idealizantes e mitificantes do amor” (op. cit.), assim como nas representações 

visuais, como, de seguida, mostraremos. Nesta comunicação personalizada, o autor 

entende que “quanto mais individual, idiossincrático, extravagante for o ponto de vista 

pessoal (…) mais improvável será obter o consenso e o interesse dos outros”, pelo que a 

constituição, aceitação e uso do código são de importância para o reconhecimento social e 

validação do próprio sentimento (em sociedade). Este aspecto suscita o ímpeto para a 

afirmação pública do sentimento: a declaração de amor pública, muito popular e difundida 

enquanto forma de comunicação, ao longo dos tempos e na também na actualidade.  

É a partir do séc. XIX, que a comunicação do código do amor se generaliza e assume-se 

enquanto “auto-referencial”, centrada no sujeito, uma característica do amor romântico 

(Luhmann, 1991, p.49). No entanto, a presença do código construído em sociedade, 

composto por elementos simbólicos e metáforas (na linguagem escrita como visual), 

mantém-se e, a partir do séc. XIX, verificamos um crescimento de artefactos produzidos e 

comercializados91, para a comunicação do sentimento amoroso, como o caso dos postais de 

São Valentim (ver 3.5.2. “Os postais de São Valentim”). 

Entendemos então, a partir do exposto, que a comunicação do amor parece residir num 

equilíbrio de contrários: na procura de diferenciação do sujeito, de modo a distinguir-se 

dos restantes e a promover a superioridade do seu sentimento aos olhos do seu 

interlocutor/a (o objecto do seu sentir – o seu amado/a); e, por outro lado, na necessidade 

do uso do código reconhecido, porque construído socialmente (eventualmente como forma 

de garantir a comunicação), que implica, não só o recurso a uma linguagem de metáforas e 

símbolos que compõem o ideário tradicional, como também o uso de contextos e formas 

específicos para a sua comunicação. Esta tensão entre o pólo do individualismo e o da 

conformação social é identificada por Correia (1998) (ver 3.5.1. “A cantiga de amor e de 

amigo dos trovadores medievais”) e Luhmann (1991, p.68), valorizando ambos a 

                                                
91 No conceito da “sociedade do espectáculo” de Débord, e da “sociedade dos extras” de Bourriaud (2002), a 
regulação das relações interpessoais pela sociedade é controladora e impositiva: negando tudo o que não possa 
ser comercializado (ver capítulo anterior em 2.3.2. “Connection, relational – the world today”). Esta perspectiva 
traduz uma crítica à imposição de modelos de relações humanas, pelas sociedades, com vista à massificação e 
maior facilidade de controlo das massas. 
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importância da expressividade (e Correia, a criatividade através da arte, concretamente, da 

poesia) na comunicação: “A constituição paradoxal tem de ser preservada, inclusive 

aplicada expressivamente durante a comunicação íntima” (Luhmann; 1991, p.68).  

 

3.5.1. A cantiga de amor e de amigo dos trovadores medievais 

No séc. XII, a prática do trovadorismo, vinda das cortes da Aquitânia e da Provença, no sul 

de França, espalhou-se por toda a Europa. O trovador fundia a composição musical com a 

poesia e, segundo Grunfeld (1978, p.23), “nunca ninguém considerou um sem o outro”, 

garantindo, à partida, a fusão de palavra e música num produto único92: a “cantiga”.            

Os temas abordados pelos trovadores eram diversos: da política ao amor, encontrando 

neste último, um dos grandes pontos de atracção e divertimento das cortes europeias, na  

época. Dada a temática, não só abordada pela vertente de paixão idealizada como também 

de desejo carnal, os trovadores procuraram uma alternativa linguística ao latim do clero, 

expressando-se no “provençal”. Para Grunfeld, isso constitui a primeira forma de poesia 

lírica “de qualquer moderna língua europeia” (op. cit.). A poesia, segundo Correia (1998, 

p.31), resulta da “interpenetração entre afectividade e pensamento”, presentes nas cantigas 

de amor trovadorescas. O amor, segundo os trovadores, e divulgado através das suas 

cantigas, era considerado como “uma experiência a cultivar, a prolongar, a intensificar e a 

acarinhar como uma das grandes dádivas da civilização” (op. cit.). O que significa que, ao 

contrário dos pensadores antigos (clássicos) que apontavam o amor como uma patologia e 

desiquilíbrio do sujeito (tese veiculada pela igreja e promovida pela Idade Moderna fora), 

os trovadores medievais consideravam o amor como uma forma “de transporte espiritual” 

e “uma via para a salvação” do indivíduo (op. cit, p.12)93.  

O próprio Grunfeld compara a arte dos trovadores aos cantores pop do séc. XX (como os 

Beatles), na sua expressão do amor idealizado. No entanto, os trovadores, vão (muitas 

vezes) além da idealização, assumindo um registo mais lascivo, se compararmos com os 

versos algo ingénuos de algumas canções dos Beatles (p.23): ”I wanna hold your hand/ 

Quero segurar a tua mão” ou mesmo, ludicamente, infantis como “Love me do / Ama-me94”; 

com as palavras de um famoso trovador sobre a sua amada, que refere ”a grande alegria de 

a ter com beijos e risos, descobrir o seu corpo lindo para o contemplar ao clarão da candeia” 

                                                
92  Esse sentido de fusão era tão importante na época, que numa cantiga de um famoso trovador, Folquet de 
Marseille, um dos versos afirmava que: “um verso sem música é um moinho sem água” (Grunfeld, 1987, p.23). 
93  Não é portanto estranho, que a par de outras posturas semelhantes face ao amor e à liberdade, como na 
cultura dos Cátaros, a Igreja concentrasse esforços para a extinção de qualquer forma de pensamento 
individual e de livre expressão, como o dos trovadores, que pudesse atentar contra os seus dogmas ou domínios 
dogmáticos (Correia, 1998). 
94  Nesta tradução limitamo-nos a traduzir livremente o sentido das palavras, e não o recurso a uma espécie de 
jogo de palavras presente do original. 
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(Arnaud Daniel, apud Grunfeld, loc. cit.). Ficando patente no amor trovadoresco, a tensão 

entre corpo e espírito, que o Cristinanismo agrava com a introdução da noção de pecado: 

elevação do espírito vs. pecaminosidade da carne (Correia, 1998, p.19). Opondo dessa 

forma, o amor sensual e popular, “apanágio dos homens vulgares”, ao amor espiritual e 

virtuoso, “dos sábios que estimam as virtudes espirituais” (op. cit. p.18).  

Também esse subjectivismo e assumpção de expressão individual nesta forma de poesia 

lírica, prenuncia os ideais humanos e de liberdade de pensamento que, mais tarde, o 

Renascimento (e também o Romantismo) viria a manifestar (Correia, 1998, p.18): o amor 

trovadoresco é “a síntese encontrada pelo homem pré-Renascentista para se furtar a um 

poder desfigurante da sua individualidade” (op. cit. p.20), num contexto de uma sociedade 

feudal, no qual os direitos do indivíduo são praticamente nulos face à autoridade do poder 

da Nobreza e da Igreja95.  

Para Correia (1998, p.17): “o amor é a possibilidade feminina do destino glorioso do 

homem”, uma vez que “é através da beleza feminina que o amor supremo (o Espírito) toca o 

coração do homem”, e é pela sua jura de fidelidade que o amante se “propõe a reencontrar o 

Espírito que ela encarna”. O sentido do “renascimento” do homem, poderá então ser 

identificado com a libertação, através do amor, em direcção ao plano mais elevado, mais 

puro, contra o domínio autoritário dos senhores e do clero: “o homem que morre para uma 

mentalidade dogmática e que quer renascer através de uma atitude que inicie uma cultura 

de harmonia com o ser” (op. cit., p.26). Este aspeto pode ser identificado na Cantiga de 

amor do trovador galego-português Rui Queimado (Cancioneiro da Biblioteca Nacional, 

apud Correia, 1998, p.171), onde verificamos a quebra de uma das regras codificadas do 

amor cortês: a identificação do nome da amada, “Guiomar Affonso”: 

“Quando morto eu for por ela, 

sei que dirá minha bela: 

“Eu sou Guiomar Affonso!” 

Quando ela me der a morte,                                                                                                      

sei que dirá desta sorte:                                                                                                             

“Eu sou Guiomar Affonso!” 

Quando eu morrer, levará 

a mão ao queixo e dirá: 

“Eu sou Guiomar Affonso!”” 

                                                
95  Ver nota 66. 
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Tal como referido na expressão das emoções através do uso da metáfora, para a 

comunicação visual (ver 3.4.1. “Na comunicação visual: Da expressão da emoção à 

metáfora”), e como podemos observar nos dois exemplos da poesia lírica trovadoresca que 

se seguem, o uso de metáforas está presente. Nestes exemplos apresentam o amor, 

respectivamente, como fervura dentro de uma panela e fogo intenso a libertar faíscas 

(Cancioneiro Geral de Resende, apud Frazão, 1993, p.64)96: 

“Vejo hua grande feruura 

feruura dagoa vyua: 

se a panela bafura, 

lança fora la quentura, 

he çerto que logo auyua “ 

 

 

“Huu fogo grande que farte, 

dobrado fogo jnmenso, 

as fayscas que rreparte 

manyfestam grande parte 

do grande fogo hytenso. 

Em pero nam sam tam feras 

coma o fogo que tyro” 

Outro tipo de símbolos são associados na descrição / expressão do sentimento amoroso. No 

caso da Cantiga de amigo de Pero Meogo apud Reckert & Macedo (1996, pp.112-113), 

podemos identificar a água, o cervo, os cabelos97: 

“Levou-s’a louçana, levou-s’a velida: 

vai lavar cabelos na fontana fria, 

leda dos amores, dos amores leda. 

Levou-s’a velida, levou-s’a louçana: 

vai lavar cabelos na fria fontana, 

leda dos amores, dos amores leda. 

Vai lavar cabelos na fontana fria; 

passou seu amigo que lhi bem queria, 

leda dos amores, dos amores leda. 

Vai lavar cabelos na fria fontana; 

passou seu amigo que [a] muit’amava, 

leda dos amores, dos amores leda. 

Passa seu amigo que lhi bem queria: 

                                                
96  Optamos por manter o texto, tal como identificado no material bibliográfico a que acedemos, evitando 
traduções livres que poderiam desrespeitar o valor poético do mesmo. 
97  Ver nota 69. 
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o cervo do monte a áugua volvia, 

leda dos amores, dos amores leda. 

Passa seu amigo que [a] muit’amava, 

o cervo do monte volvia a áugua, 

leda dos amores, dos amores leda.” 

A fonte é um outro símbolo, enquanto lugar bucólico onde o encontro amoroso acontece, 

como “património comum romântico (...) assim como o motivo da lavagem do cabelo ou da 

roupa”, mas também associada à “fonte mágica da juventude, do amor, da fecundidade e da 

vida, uma herança popular universal” (Reckert & Macedo, 1996, p.114).  

Dadas as influências árabes naquele período, particularmente, na poesia e na música 

(Grunfeld, 1978; Reckert & Macedo,1996), o símbolo do cervo pode revelar-se como 

directamente associado à amante (gazela em árabe é sinónimo de amante), ou de corpo 

esbelto e viril do seu amigo, identificado pelo animal macho que agitava as águas, cuja 

simbologia já identificámos. A lavagem dos cabelos, enquanto acção própria de um 

momento de cuidado do corpo, pessoal, traduz um momento de dimensão privada (ou 

essencialmente). A entrada num quadro desta natureza, poderá suscitar, do amigo (em 

quem chega), uma espécie de voyeurismo que evoca contornos de sensualidade. 

A dimensão de expressão pessoal do trovador, na qual o autor assume a sua 

individualidade em tensão contra os aspectos da cofificação social, pode estabelecer 

algumas pontes com uma visão mais pós-Moderna: a do cantor-autor que se expressa, por 

exemplo, através das suas baladas, evocando as tensões causadas pelo amor, 

experimentando, através da música e texto, uma forma de poesia cantada, comum ao séc. 

XX e ao presente. São disso exemplos Serge Gainsbourg (nome verdadeiro: Lucien 

Ginsburg) (1928-1991) ou Chico Buarque (Francisco Buarque de Hollanda) (1944- ), para 

abordar apenas dois autores de nacionalidades distintas. 

Sobre a retórica do amor que está presente nas cantigas de amor, Frazão (1993, p.57) 

enuncia uma dicotomia reveladora de uma tensão interna: se por um lado há todo um 

Discurso objectivo e exterior, altamente codificado; por outro lado há uma reflexão 

individual e pessoal sobre esse mesmo código objectivo (código amoroso, que é instituído 

pelas práticas sociais). O resultado, segundo o mesmo autor (op. cit.), é uma espécie de 

“espectáculo” ou “exibição” e “debate”, unidos sob o mesmo tecto, num mesmo artefacto: 

neste caso na Cantiga de amor e na Cantiga de amigo.  

Consideramos que esta dupla perspectiva do autor sobre o Discurso amoroso divulgado 

publicamente, é também enunciada por Luhmann (1991), aquando da sua reflexão sobre o 
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amor trovadoresco mas, também, sobre o romance epistolar: o aceitar e utilizar o Discurso 

codificado, mas estar continuamente a atentar contra os seus limites ou a reflectir sobre a 

sua validade.  

A tensão, aqui presente, poderá revelar os objectivos, diametralmente opostos, das 

dimensões social e individual, e já identificadas por Correia, 1998: a social, cuja meta é 

massificar, tornar igual, comum, como princípio de união do colectivo; e a pessoal que 

procura o destaque, a individualização como algo especial e único, da sobrevivência do 

particular contra a diluição nas massas e o autoritarismo do regime político-religioso.  

E que é pela poesia, enquanto espaço de criatividade e originalidade, que o homem 

se propõe a fugir à opressão e autoritarismo, resgatando a sua individualidade e liberdade 

de pensamento e expressão (op. cit., p.26), e, consideramos nós, que a metáfora, no interior 

dela é um instrumento recorrente nessa construção. Mais concretamente através da poesia 

lírica e da valorização das emoções. Correia assinala que esta é uma tendência central no 

Renascimento e no Romantismo. 

 

3.5.2. Os postais de São Valentim  

Os primeiros postais de São Valentim surgiram no séc. XVIII, tornando-se no século 

seguinte, não só mais populares como produtos muito elaborados. Será também no séc. 

XIX que a linguagem codificada através de símbolos e outros elementos começa a ser 

presente neste formato de postal: “corações, flores e Cupidos” (BBC, 2012), mas não só, 

como de seguida ilustraremos. 

 

 

 

  
Figura 123: Carta de amor do período vitoriano: três imagens correspondentes às três fases do processo de 
abertura da carta. 
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O séc. XIX foi prolífero na invenção de artefactos gráficos ao serviço da comunicação dos 

afectos, aplicados a cartas de amor e a postais de São Valentim98. Estes dispositivos 

apresentam-se em diferentes tipologias: a do artefacto ornamental tipo jogo, no qual as 

ilustrações e seus significados vão sendo desvendados, por abertura das diversas partes do 

objecto (ver Figura 123) necessitando, desta forma, da intervenção do indivíduo que recebe 

esta carta-objecto; outra tipologia é a da “gaiola”, realizada com engenharia de papel, 

através de contínuos recortes circulares, que se torna tridimensional ao ser suspensa pelo 

fio presente na área circular mais interna, e com temas de “pássaros” ou de “flores” (ver 

Figuras 124-126). São também comuns desta época, em particular no período vitoriano99, os 

postais rendados ou bordados, com extrema complexidade decorativa e uso de diversos 

materiais (ver Figuras 127-128), nos quais é corrente a representação da natureza, de flores, 

de cenas bucólicas de campo com pastoras e pastores, de crianças, anjos ou Cupidos, de 

pássaros, e da representação do símbolo do coração. Este é um período de valorização do 

romantismo e da sensibilidade amorosa nas relações humanas (Dixon, 2010). 

 

                                                
98  São Valentim é conhecido como o santo patrono dos namorados, cujo dia se celebra, na actualidade, a 14 de 
fevereiro, sendo hábito nesta data a troca de postais identificados como de São Valentim, como prova de afecto 
e cujo conteúdo evoca os sentimentos nutridos. 
99 Identificado com o reinado da rainha Vitória de Inglaterra, entre 1937-1901.  

  
  
Figura 124: Carta de amor do período vitoriano (...). 
Figura 125: Postal de São Valentim com tipologia "Gaiola com pássaro", provável autoria de E. Green; datado 
de 17 de Abril de 1817 (TBPMA, s.d. (a)) 
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Parte desta simbologia é herdada de períodos históricos anteriores (Luhmann, 1991), como 

pudemos observar nas referências feitas na poesia trovadoresca (ver 3.5.1. “A cantiga de 

amor e de amigo dos trovadores medievais”) sendo expressa através de metáforas: espaços 

da natureza e paisagens bucólicas, com riachos e fontes (já citada a simbologia da água), 

pastores e pastoras (ver Figuras 127 e 132), e flores, enquanto alusão à natureza mas 

também oferenda100 e metáfora (ver Figuras 126-127, 129, 131-135 e 137); animais, nos quais 

os pássaros adquirem especial preferência, podendo ser aqui os mensageiros da 

comunicação amorosa (andorinhas e pombos) (ver Figuras 125, 131-132, 134-135); coração, 

um dos símbolos com maior permanência através dos tempos (ver Figuras 123, 131-135); 

vínculo [estar preso(a) à pessoa por quem se nutre os afectos], que é representado 

formalmente pelo uso de laços101 ou laçadas com fitas de seda ou cetim (ver Figura 124), ou 

da sua representação visual (ver Figuras 131, 133-134 e 136), grinaldas ou correntes de flores 

(ver Figuras 126, 129, 131-133 e 135), ou ainda da referência ao símbolo de gaiola (já citada) 

(ver Figuras 125-126).  

Outros símbolos vão sendo incorporados: o Cupido102, muito presente durante o período 

vitoriano (ver Figura 133); a carta, enquanto forma escrita e personalizada de exprimir um 

                                                
100 Oferecer flores em substituição do sentimento: as flores enquanto metáfora do amor. Das mais singelas, e 
menos requintadas - flores campestres, às mais delicadas e supostamente mais eruditas – as rosas, a oferenda 
de flores implica uma codificação de significados com base no tipo e cor da flor. 
101  A fita enquanto objecto, é um símbolo do foro feminino e da sua vaidade, sendo usada como acessório no 
cabelo ou como liga. Ela pode veicular, por este motivo, uma dimensão de fetiche, potenciando a fantasia em 
torno da intimidade da amada. Sendo um objecto pessoal, seria comum ser perfumada, apelando assim 
também, a outra dimensão cognitiva: além da visual, da táctil (fitas de seda, veludo ou de materiais igualmente 
suaves) e a olfactiva. 
102 Um mensageiro do sentimento, mas também afirmado como figura mitológica responsável pelo 
enamoramento dos casais: “deus do amor, representado por um menino alado munido de arco e flechas; 
personificação do amor; pessoa casamenteira” (PE, 2003-2012e). 

   
Figura 126: Postal de São Valentim do séc. XIX, de tipologia "Flowers cage" (Postal São Valentim Gaiola de 
flores) com a inscrição “Pensat à moi” (pensa em mim); ao suspender o fio, é possível aceder à imagem 
impressa no interior da gaiola – em cada uma delas (aqui ocultado), o retrato do namorado e da namorada, 
respectivamente (TBPMA, s.d. (b)). 
Figura 127: Postal de São Valentim, com inscrição “Your love my hapinness” (O teu amor minha felicidade); 
em papel com efeito de renda e em relevo com impressão e flores em tecido e cera (anónimo, 1870). 
Figura 128: Postal de São Valentim com a inscrição "Remember me" (Recorda-te de mim). 
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sentimento pessoal e privado, e toda a envolvência ligada à troca de cartas (muito 

valorizada a partir do séc. XVIII; ver 2.3.3. “Relação entre o público e o privado: a 

construção da representação pessoal e social do indivíduo”) (ver Figuras 123-124 e 135); ou 

aspectos ligados a períodos críticos como a Guerra, nos quais a comunicação amorosa se 

estabelece, com particular importância, num contexto adverso (ver a representação do mar 

e céu enublado, que separa o casal enamorado, que aqui comunica através do telefone, 

sendo presente um extracto simulado da comunicação escrita e, mais uma vez, codificada 

em Discurso; ver Figura 130). 

O uso deste formato permanece, hoje, recorrendo ao ideário tradicional (Luhmann, 1991), 

tal como enunciado anteriormente e, consequentemente, também a uma imagética 

tradicional: onde é possível verificarmos a presença dos símbolos e metáforas, que foram 

sendo incorporadas no código da comunicação amorosa, (ver Figuras 123-128 e 133), 

presentes nos postais produzidos actualmente (ver Figuras 134-137). Mas, mais que isso, 

identificamos a própria citação de linguagens gráficas de períodos passados e não apenas 

dos elementos simbólicos: a linguagem do período vitoriano parece surgir como o supra-       

-sumo da comunicação amorosa, do contexto do amor romântico e cortês, em exemplos 

praticamente importados desse período (ver Figuras 134-135), ou com integração de 

elementos do período, como linguagem da ilustração e recurso a escrita cursiva simulando 

efeito de pena cortada (ver Figura 137); ou exemplos onde a delicadeza e requinte da 

corrente estilística “Art déco”103 é citada (ver Figura 138). 

 

  
Figura 129: Postal de São Valentim, da época da 1ª Guerra Mundial, com a representação de uma conversa 
telefónica com o título "To my wife" (Para a minha mulher) (B.P.M.A., s.d.). 
Figura 130: Postal de São Valentim, da época da 1ª Guerra Mundial, com a representação de uma conversa 
telefónica com o título "Hello! My dearie..." (Olá! Minha querida...) (B.P.M.A., s.d.). 

                                                
 
103 Estilo artístico, de design e arquitectura, iniciado em França e difundido internacionalmente, vigente entre 
a década de 20 e 30 do séc. XX. 
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Figura 131: Postal de São Valentim de 1910, com inscrição "Feb 14 Valentine Greetings". 
Figura 132: Fac-simile de um postal de São Valentim vintage (Zazzle, s.d.). 
Figura 133: Postal de São Valentim do período vitoriano (Webweaver, s.d.). 

 
 

 

 
 

 

Figura 134: Postal actual de São Valentim inspirado em motivos e linguagem do período vitoriano (Morgan 2002). 
Figura 135: Idem. 
Figura 136: Postal actual de São Valentim, em formato digital (Scribbler, 2011). 

 

  
 
Figura 137: Postal actual de São Valentim, em formato digital e passível de ser impresso e enviado (Etsy / 
AntiqueGraphique, 2012) 
Figura 138: Postal actual de São Valentim (impresso) "My Valentine" (Carolynn, 2010). 
Figura 139: Postal actual de São Valentim "Grow old with me" (Envelhece ao meu lado), em formato digital e passível 
de ser impresso e enviado (Briggo, 2011). 
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Figura 140: "To see or not to see...& other post (love) cards", de Jona Borrut; postais / cartas de amor (formato 
postal), de uma série de postais destinados a convencer o objecto dos afectos, de que estão destinados a ficar 
juntos (Correa, 2009). 

 

Em postais cuja linguagem não procura uma citação, mas uma afirmação (próprio da 

actualidade), encontramos ainda assim as referências simbólicas: aos laços e fitas, assim 

como aos tons suaves e rosa, herdados do postal vitoriano (ver Figura 136); à prática menos 

comum enquanto referência nos postais de São Valentim, mas oriunda de um outro 

contexto tradicional – das declarações de amor públicas, gravadas nos troncos das árvores 

– e que surgem, enquanto metáfora do ideário tradicional de amor, mas também metáfora 

da passagem do tempo (o envelhecimento da casca da árvore) que acompanha o texto 

“envelhece comigo, o melhor está ainda para vir” (grow old with me, the best is yet to be) 

(ver Figura 139). Nos postais mais personalizados, e sem presença do ideário e imagética 

tradicionais e do código que fomos enunciando (através da apresentação dos diversos 

exemplos de postais de São Valentim), os postais de amor são menos evidentes enquanto 

peças de comunicação amorosa (ver Figura 140). O espaço privado de comunicação entre o 

casal, de construção de códigos e desenvolvimento de linguagens próprios, valida a 

comunicação emocional aí presente: no reduto da construção da comunicação privada 

entre ambos.  

No entanto, a comparência de um ideário e imagética tradicionais, e da adesão a um código 

previamente construído em sociedade, nestes produtos, demonstra a importância que lhes 

vai sendo atribuída, ao longo das gerações, pelos sujeitos para as suas comunicações 

privadas: também como forma de integração social pela auto-identificação do uso de 

normas estabelecidas – o reconhecimento de que o que sentem e como o demonstram é 

“normal”, aceite e reconhecido pela sociedade (desejabilidade social).  
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3.5.3. A tradição dos objectos íntimos: Lenços de Namorados e Quilts 

Segundo o que parece ser comummente identificado, os “Lenços de Namorados” (ver 

Figuras 141-142),  também chamados  de “Lenços de pedidos”, que atingiram o seu apogeu 

durante o período 1850-1950 (Adriana Basto, 2005, apud PLG, 2005), surgiram por 

influência dos lenços senhoris dos séc. XVII e XVIII (Teixeira, 2000; AA, s.d.). Este objecto 

popular, tradição essencialmente minhota (de localidades como Viana do Castelo, Vila 

Verde, Telões, Guimarães e Aboim da Nóbrega, apresentando variações regionais distintas) 

(ACRAM, 1997), era bordado pelas raparigas em idade de casar, pertencentes às classes 

sociais baixas. Através dele, elas revelavam os seus sentimentos em relação a um 

determinado rapaz, salientando determinados aspectos como a amizade, a fidelidade, 

dedicação, entre outros (Teixeira, 2000; AA, s.d.). E, para tal, recorriam a uma codificação 

formal através da representação de símbolos visuais (ACRAM, 1997): corações, corações 

unidos e corações unidos com chave, significam amor; pombas ou cãozinho, são 

identificam fidelidade; a representação da hera, traduz amor leal; um par de namorados, 

uma custódia e cibório, são representações e ornamentações que sugerem o casamento 

religioso; Cisnes aos pares traduzem união e graciosidade; a estrela de S. Salomão, reflecte 

a crença do povo e pretende servir para o afastamento de feitiços e invejas; o passarinho  

representa a liberdade; o trevo de quatro folhas simboliza a sorte e a felicidade (ver Figuras 

141-142). 

Inicialmente, a gama cromática utilizada era o preto e vermelho, o bordado a ponto cruz, 

mas o gosto popular foi impondo a variação cromática e o facilitismo de um ponto de 

bordado mais singelo (pé-de-flor, crivo, cadeia e cheio), tornando-se comuns os lenços 

multicores e com diversidade de motivos decorativos  (ver Figura 64 )( Teixeira, 2000; AA, 

s.d.; ACRAM, 1997). 

Este objecto passava da esfera do privado (da rapariga) para o público, sendo, 

primeiramente, exibido por ela no seu trajo de domingo, “na trincha da saia ou no bolso do 

avental” (ACRAM, 1997); posteriormente, seria “oferecido ao rapaz que amava como 

compromisso de amor, e este usá-lo-ia ao pescoço ou no bolso do casaco do fato 

domingueiro” (op. cit.), ou “podia usá-lo na aba do chapéu ou até mesmo na ponta do pau 

que era costume (...) trazer consigo” (Teixeira, 2000).  
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Figura 141: Lenços de Namorados: dois exemplos de lenços originais (Bóleo, 2006) 

 
 

  
Figura 142: Lenços de Namorados: dois exemplos de lenços originais, sendo o segundo datado de 1950 
(Bóleo, 2006). 

 

Um outro objecto que apresenta uma dimensão de comunicação íntima é o Quilt (ver 

Figuras 145-146): uma colcha produzida com restos de tecidos, que serviria de cobertura e 

agasalho para o leito, mas que possui, tradicionalmente, o carácter de ligação à história 

pessoal de um indivíduo e / ou da sua família, sendo passada como herança de pais para 

filhos. A prática de manufactura de quilts, é originária104 de França e Inglaterra, tendo sido 

identificada nos EUA como uma tradição consistente, a partir do início do séc. XVIII 

(Parkin, 1998; Breneman, 2001).  

Esta é, na sua origem, uma prática feminina, ligada ao espaço íntimo e privado do lar, ao 

qual as mulheres estavam confinadas. Dadas as dimensões e o nível de pormenor destes 

objectos, era comum serem produzidos em grupo e, durante um longo período (alguns no 

decorrer de  anos): cosido e bordado pelas mulheres de uma família (também amigas e 

                                                
104  A palavra quilt, segundo Harper (2010), aparece registada pela primeira vez enquanto significado de 
“cobertura exterior e espessa de cama”, em 1596, no entanto o termo é datado de circa 1300; deriva da palavra 
latina culcita (colchão). 
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vizinhas), juntando-as socialmente (ver Figura 143) em seu torno, e através desta tarefa 

comum. Pelo que se distinguiram diferentes géneros de quilts como, por exemplo, os 

“Quilts de amizade”, que eram assinados (a tinta, mas durante o séc. seguinte as 

assinaturas seriam bordadas; ver Figura 144), e que marcam uma tendência comum neste 

tipo de objecto durante o séc. XIX, nos EUA (Breneman, 2001). Assim, o “Quilt de amizade” 

seria um objecto que selava a relação de amizade entre mulheres, como resultado da 

comunhão entre elas (durante o processo de manufactura), afirmando-se como uma prática 

social que lhe era permitida (op. cit). Enquanto manufactura em modo isolado, a sua 

prática servia para ocupar o tempo de lazer, da “tranquilidade doméstica” (Parkin, 1998). 

Em muitos casos, este objectos íam-se constituindo como um repositório das memórias 

(alegrias e angústias, em jeito de diário) da sua autora, recorrendo a imagens com 

significado simbólico pessoal (op. cit.). 

Outros cumprem a função de comunicar histórias, dignas de permanecer para as gerações 

seguintes, ou os percursos de vida dos seus autores que, desta forma, sem recurso a 

linguagem escrita, usam desenhos e elementos visuais como modo de narração.   

Outros ainda são tributos a sentimentos amorosos e funcionam como provas de amor, 

podendo incluir poemas ou cartas recebidas pelo alvo dos seus afectos. Um dos mais 

famosos dentro deste género, embora muita da informação a ele relativa se tenha 

verificado produto de mitificação, é o Quilt de Elisabeth Chapman (ver Figura 146), datado 

do período da Guerra civil americana  (neste momento parte da colecção do Victoria & 

Albert Museum, em Londres) (Wyman, 2010): “ foi feito para ser uma colcha de casamento e 

(inicialmente pensava-se) incluiu um poema de amor e alguns extractos recortados de 

cartas de amor105; incorpora, também, uma imagem comemorativa da vitória na batalha de 

Wellington em Vittoria".  

Nesta medida, consideramos que estes quilts se aproximam dos “Lenços de Namorados”, a 

diferentes níveis: 

– No formato de comunicação e tipo de linguagem – enquanto objecto-                 -

veículo, que explora a linguagem visual para estabelecer a comunicação quer 

de emoções, quer de narrativas; 

– Como artefacto íntimo – enquanto objecto que é apreciado na sua dimensão 

de artefacto, com um valor emocional rico e pessoal; 

– Como prova de afecto – particularmente, quando atinge mesmo a dimensão 

de prova de afecto, sendo chamado de “quilt carta de amor”. 

                                                
105  Segundo Wyman (2010), no àmbito da exposição “ √V&A Quilts 1700-2010”, no Museu V&A (Londres), é 
afirmado que, e ao contrário do que havia sido aceite durante muito tempo, o poema, assim como os extractos 
das cartas de amor, não eram verdadeiros. 
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3.5.4. A declaração pública de amor 

A expressão de afecto por alguém pode ser manifestada de modo privado ou público.             

O facto de ser corrente a expressão pública de afectos deve-se, segundo Luhmann (1991),       

à necessidade de validação pelo exterior, pela sociedade: como se o facto de trazer esta 

informação, do foro do privado para o público, a torne automaticamente verdadeira106. 

A dimensão pública das emoções, pode acontecer de modo mais ou menos intencional, 

através da expressão emocional presente no corpo. No entanto o registo deliberado, e 

exterior ao sujeito, da expressão do afecto por alguém no espaço público, reveste-se de 

aspectos que lhe são particulares. O seu objectivo é comunicar abertamente o amor que 

alguém nutre por outrem. Como referido anteriormente para outros produtos de 

                                                
106 Esta dinâmica de verdadeiro e de simulação de verdadeiro, foi muito explorada na forma do Romance 
Epistolar do séc. XVIII, através do qual o leitor era levado a tomar o papel de voyer de uma fictícia troca de 
correspondência amorosa. Uma das maiores referências desta literatura é o escritor Choderlos de Laclos (1741-
1803). 

 
 

Figura 143: Mulheres afro-americanas, no período do esclavagismo nos EUA, a manufacturar um Quilt, em grupo 
(Wright, 2010). 
Figura 144: Pormenor de quadrado de tecido contendo as assinaturas (escritas a tinta) das autoras do Quilt, datado de 
1877 (TGF, 2011). 

  
Figura 145:  Quilt atribuído a Emily Monroe, circa 1865. New England, Quilt Museum (Stansbury, s.d.). 
Figura 146: Quilt de Elisabeth Chapman, datado do período da guerra civil americana (Wyman, 2010). 
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comunicação amorosa, também as declarações públicas se compõem de símbolos e 

metáforas oriundas do ideário tradicional (vigente em cada período temporal e espaço 

geográfico). 

Sendo o resultado de uma vontade espontânea, fruto de um momento, ou preparado de 

modo antecipado e elaborado, de acordo com o código estabelecido pela sociedade para o 

efeito (veiculado através de práticas e tradições), as declarações públicas de amor surgem 

mais ou menos por todo o lado, seja no espaço urbano, onde maior concentração de 

população as torna também mais frequentes, ou em locais mais isolados como espaços 

rurais, parques, praias, etc. E apresenta-se hoje, como uma prática global, 

independentemente, das culturas dos lugares onde se estabeleceu: com a recolha de 

imagens que se segue, sua quantidade e variedade, procurámos demonstrar esta difusão  

(presente em países como EUA, Inglaterra, Portugal, Espanha, Índia, Itália, Hong Kong, 

apenas para citar alguns), para observar as semelhanças e variações (demonstrando 

também o espaço para a personalização, com valores como criatividade e originalidade, 

enquanto factores que contribuem para a individualização), e apresentando                   

algumas tipologias. 

Enquanto registos marginais, há-as: curtas e pequenas (ver Figuras 153, 169), quase 

escondidas, anónimas (ver Figuras 148-150, 153-156, 161, 167, 169, 178, 182-183, 186); ou tão 

expansivas, ao possuírem grande visibilidade devido à sua localização (ver Figuras 162, 

167-168, 186), grande escala (ver Figuras 147, 152, 163-164, 185), ou identificação dos 

apaixonados de forma mais explícita (ver Figuras 147, 151-152, 157, 159-160, 162, 164, 166, 

170, 176, 180-181, 187, 189) ou menos (ver Figuras 153-154, 156, 161, 188), que disputam a 

atenção dos transeuntes com as informações urbanas oficiais e comerciais. A própria 

dificuldade da sua produção e os riscos que ela acarreta (devido a escala, escolha de local e 

ilegalidade de acção, entre outros), tornam-nas troféus e provas de intrepidez, validando 

assim o sentimento que as motiva e a sua intensidade (ver Figuras 156, 163-164, 166, 168, 

171-172, 180, 184, 190) . 

Podem limitar-se a ser expressão da emoção e, para tal, serem afirmações, ou confissões, 

ou ainda uma espécie de conversação a dois, no local onde se inscrevem. Dependendo das 

características dos espaços, muitos deles convertem-se mesmo em “confessionários” ou 

locais de diálogo (ver Figuras 158-160, 162). 

Por tradição, era comum a inscrição de declarações de amor nas árvores: para além da 

validação através do tornar público, revestem-se dos valores (por associação à árvore) de 

objecto vivo e em crescimento. Deixar a marca na árvore ou planta (por semelhança), do 

amor entre dois sujeitos, é explorar a permanência e mutação do registo à mediada que a 

árvore cresce. Mas a árvore, enquanto ser vivo,  serve também de testemunha da relação 
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amorosa e dos sentimentos partilhados pelos indivíduos. Ainda hoje, é possível ver que 

esta prática encontra os seus seguidores (ver Figuras 157, 165, 176-177, 181). 

Qualquer que seja o local, espaço de presença, passagem, com maior ou menor isolamento 

(parecendo contrariar, nalguns casos, o objectivo de tornar público), parece servir de local 

de registo: nos contextos mais sujos e poluídos visualmente (ver Figuras 158-159); nas 

paisagens junto à natureza - na areia ou nas rochas da praia (ver Figuras 152, 164, 172), no 

banco do jardim e nas suas árvores ou plantas (ver Figuras 157, 165, 175-177, 186, 188), no 

gelo do parque ou do lago (ver Figuras 167, 173);  nos espaços urbanos, multiplicam-se as 

declarações nas paredes de edifícios e em muros (ver Figuras 147, 150-151, 158-160, 162, 171, 

174-175, 178-179, 182, 184), portões (ver Figura 189), mas também no chão de passeios e ruas 

(ver Figuras 148, 153-155, 183), estradas e linhas de comboio; em postes de electricidade ou 

candeeiros de rua (ver Figuras 151, 166), carrinhas (ver Figura 149); nas secretárias das 

escolas e bibliotecas (ver Figuras 161 e 169). 

A permanência das marcas é também importante dada a sua variedade (já nos referimos ao 

contexto das árvores). Identificámos os registos tecnicamente mais singelos, que marcam 

um momento e cedo desaparecerão evocando a transiência: como o caso do giz sobre o piso, 

na estrada ou passeio; ou a marca na neve ou na areia da praia. Mas também marcas 

indeléveis, que provam ser resistentes à passagem do tempo: como os registo no cimento 

fresco do passeio (ver Figura 154); ou esculpidos na rocha (ver Figura 172); ou em lugares de 

difícil acesso e, consequentemente, de difícil remoção das declarações (ver Figuras 163 e 

180), e que aspiram a ser directamente proporcionais à afirmada permanência e infinitude 

do sentimento. Destes últimos, são exemplo as inscrições: “Amo-te para lá desta galáxia” 

(mar, 2010) (ver Figura 168), - “Nicolo C. + Spagnol= Amor para sempre” (Lauren Bailey, s.d.) 

(ver Figura 170), e "A minha primeira proclamação de amor. 30 de Junho’06 Algumas coisas 

nunca mudarão" (Nevarfeather, s.d.) (ver Figura 186). 

E os registos revelam duas grandes tendências de Discurso, optando pela aproximação a 

um dos pólos – social ou individual:  

– Uma mais formalizada e quase que instituída no uso do ideário tradicional 

– recorrendo a uma estrutura bastante simples e quase anónima (de tão 

comum), com recurso à síntese de formas de corações ou símbolos 

matemáticos (+ ou x), e com as iniciais dos nomes dos apaixonados (ver 

Figuras 170, 181, 187-188);  

– Outra mais elaborada e personalizada, com incursões mais ou menos 

poéticas, que revelam trabalho conceptual e uma maior presença da marca 

original do seu autor e, por conseguinte, mais criativas – “Ele adora o modo 
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como o tempo é lento quando está com ela. Ele pergunta-se se o tempo corre 

mais rapidamente para ela também, quando estão separados.” (ver Figura 

155) ou “I’d walk a mile for Amy smile!” (ver Figura 175), ou ainda “Faz as 

malas, Fugimos hoje” (ver Figura 178). 

 

   
 

   
 

   
 
Figura 147: Declaração pintada em muro, rua de Glasgow, Escócia" Eu amo Lynzi/I love Lynzi”(lippi, 2006). 
Figura 148: Declaração escantilhonada no passeio: "Amor é o que terás de mim/ Love is what you'll get from me” 
(lil'bear, 2006). 
Figura 149: Declaração pintada em carrinha (grafitti): "Eu amo-te /I love you” (you are ace, 2006). 
Figura 150: Declaração pintada em parede, New York: "Eu amo-te /I love you” (niznoz, 2005). 
Figura 151: Declaração escrita, afixada num poste público de Eastvillage, Nova Iorque, EUA: "Por favor diga ‘Eu amo-te 
Gary’ depois do sinal. Obrigada!!! /Please say ‘I love you Gary’ after the beep. Thanks!!!” (niznoz, 2005). 
Figura 152: Declaração pintada sobre muro na praia “Eu amo-te Rosie, Eu amo-te Louis (símbolo coração)/I love Rosie, 
I love Louis”. 
Figura 153: Declaração pintada no chão (passeio eventualmente): "(símbolo coração) sorriso /frimousse” (zenog, s.d.). 
Figura 154: Declaração gravada no chão (provavelmente quando o cimento estava fresco) "L (símbolo coração) S" 
(Daquella manera, s.d.). 
Figura 155: Declaração feita com escantilhão, no passeio "Ele adora o modo como o tempo é lento quando está com ela. 
Ele pergunta-se se o tempo corre mais rapidamente para ela também, quando estão separados” (lil'bear, 2007). 
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Figura 156: Declaração pintada no exterior de um camião frigorífico (?) "S (no interior de símbolo de coração), M 
(no interior de símbolo de coração)," (Little Big Joe, s.d.). 
Figura 157: Declaração escrita nas folhas de uma planta "Eu amo-te, Paul, Ann /I love you, Paul, Ann” (Jim 
Slips,2006). 
Figura 158: Troca de declarações, parede de azulejos, NYC (w.c. ?): "Eu amo-te. Eu amo-te também. Eu amo-te 
mais. Eu amo-te como nunca pensei ser possível" (mrchew, 2006). 
Figura 159: Declarações várias, gravadas num restaurante em Amsterdão, Holanda (vários símbolo de coração) 
(bisybackson, 2006). 
Figura 160: Idem. 
Figura 161: Declaração gravada, Kerala , Índia "S (símbolo coração) S" (possível trocadilho com S.O.S) (ncbeets, 
2006). 
Figura 162: Declaração pintada num parapeito de miradouro sobre a Piazza del Duomo, em Milão “Laura eu 
amo-te /Laura ti amo” (Mark Howells-Mead, 2007). 
Figura 163: Declaração em grande escala, pintada num rochedo de difícil acesso, em área arborizada "Eu amo /I 
love” (Gigi Elmes, 2009). 
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Figura 164: Declaração desenhada na areia de praia em Blackpool, UK, “Shez (símbolo coração) Tom”(Maciej 
Dakowicz, 2010). 
Figura 165: Declaração "esculpida" em tronco de árvore, Queens, EUA (minusbaby, 2007). 
Figura 166: Declaração num papel afixado num poste de parque, em Whidbey Island: “Bob ama Vikki...ainda 
/Bob loves Vikki ...still” (LornaLou, 2006). 
Figura 167: Declaração desenhada na neve “Vem para casa amor /Come home love”, numa área de miradouro 
(“Fabricator of Useless Articles”, s.d.). 
Figura 168: Declaração pintada em muro frente a linha de água “Amo-te para além desta galáxia Sofia” (mar, 
2010). 
Figura 169: Declaração escrita numa mesa (de escola?) “Eu amo-te/ I love you” (Natalie Squire, s.d.). 
Figura 170: Declaração escrita na pedra, Veneza, Itália “Nicolo C. + Spagnol= amor eterno / Nicolo C. + Spagnol= 
love forever” (Lauren Bailey, s.d.) 
Figura 171: Declaração pintada em parede, rua de Hong Kong “Eu amo-te! /I love you!” (Beana Bern, 2009). 
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Figura 172: √Declaração de 1981 "Arthur e Katie amor 1/6/81 /Arthur & Katie Love 1/6/81”, esculpida na rocha 
(photogaga, s.d.). 
Figura 173: Declaração desenhada na neve "Eu amo-te /I love you” (nicolashervy, s.d). 
Figura 174: Declaração pintada em parede "Eu amo Hamra! /I love Hamra!”com cãozinho (bisybackson, 2007). 
Figura 175: Declaração "Pelo sorriso da Amy eu andaria uma milha (sorriso, sorriso) / I’d walk a mile for amy’s smile 
 " (Little Big Joe, s.d.). 
Figura 176: Declaração escavada no tronco de árvore "I love U Erlend 9A" (Little Big Joe, s.d.). 
Figura 177: Declaração de 2010 intitulada "Heartwood" (Little Big Joe, s.d.). 
Figura 178: Declaração feita com escantilhão sobre parede "Faz as malas! fugimos hoje" (FilCab, s.d.). 
Figura 179: Declaração "Angela estou apaixonado por ti" (*mar*, s.d.). 
Figura 180: Declaração de 1993, pintada na rocha ao ar livre “Chris ama Marianna /Chris loves Marianna” (Daquella 
manera, s.d.). 
Figura 181: Declaração afixada em árvore "Ismael (símbolo coração) Tara" (Lauren Bailey, s.d.). 
Figura 182: Declaração "(símbolo coração) Quero-te /Te quiero" (Daquella manera, s.d.). 
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Figura 183: Declaração pintada no chão, de 2010 "Quero-te minha menina /Te quiero (ponto do i é símbolo coração) 
mi niña" (Daquella manera, s.d.) 
Figura 184: Declaração  pintada na parede "Adoro-te Zita” (*mar*, s.d.). 
Figura 185: "No Muro escrevi hoje Amo-te, juro-o /Sul muro ho scritto oggi ti amo Lo giuro" (isthisyou, s.d.). 
Figura 186: Declaração escrita a branco sobre banco de jardim, num parque "A minha primeira proclamação de 
amor. 30 de Junho’06 Algumas coisas nunca mudarão" (Nevarfeather, s.d.). 
Figura 187: Declaração feita com letras de decalque "Ninho de amor de Sylvi+Yngve /Lovenest of Sylvie+Yngve" 
(Little Big Joe, s.d.). 
Figura 188: Declaração escrita sobre árvore cortada "JK (símbolo amor) EB" (peace.love_photography, s.d.). 
Figura 189: Declaração de 1995 "Sara ama Paulo /Sara love Paulo" (*mar*, s.d.) 
Figura 190: Declaração pintada sobre persiana "Amo-te Fer /Te amo Fer" (Daquella manera, s.d.). 
Figura 191: Declaração escrita sobre parede "Eu sei...Eu amo-te.../I know...I love you" (lil'bear, s.d.). 

 
1 
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3.5.5. Objectos gráficos actuais  

Tal como já presenciado nas declarações públicas, o Discurso amoroso, nos dias de hoje, 

reveste-se de uma variedade formal que, entendemos, reflicta menos a codificação imposta 

socialmente107. Será, então, a perspectiva mais personalizada que determina o 

desenvolvimento de códigos próprios. No entanto, mesmo nos discursos mais 

individualizados e personalizados, continua a verificar-se a presença de um conjunto de 

símbolos e metáforas constituintes da imagética tradicional: símbolos como o coração 

enquanto referência ao amor (ver Figuras 192-194); o uso do vermelho como metáfora da 

paixão e da intensidade da emoção amorosa (ver  Figuras 192-194), inclusivamente 

enquanto referência ao sangue e aspectos com ele relacionados – sofrimento, tratamento, 

etc. (ver Figuras 196-197); a construção de objectos complexos como artefactos-símbolos de 

amor, que têm por objectivo a manipulação que visa a descoberta108 (ver Figuras 195-196, 

199-204), uma herança dos artefactos de São Valentim do início do séc. XIX, em particular 

do período vitoriano; a citação de períodos anteriores, também já verificado na produção de 

postais de São Valentim, como forma de evocar o romantismo – recorrendo a 

representações gráficas como a escrita caligráfica com uso de arabescos (ver Figura 205-

206) e a constituição de ambientes íntimos como o da escrita de cartas ou diários, 

enquanto objectos que transportam o Discurso (ver Figuras 195-196, 201); e ainda, a 

recorrente prática da declaração pública de amor (ver Figuras 207-209), que encontra a sua 

tradição no ocidente. 

 

 

                                                
107 Este aspecto tinha já sido identificado no que concerne as relações interpessoais, por Bauman, que 
identifica a intensa individualização na sociedade contemporânea, em oposição a uma maior imposição de 
regras e estruturas relacionais em momento anteriores; ver 2.3.2. “Connection, relational – the world today” e 
2.3.3. “Relação entre o público e o privado: a construção da representação pessoal e social do indivíduo”. 
108 Consideramos que a manipulação do artefactos amoroso pode suscitar duas possibilidades de leitura: a 
manipulação do artefacto como metáfora da manipulação corporal, repleta de sensualidade, numa forma de 
substituição; a manipulação do objecto no sentido da descoberta do segredo, do sentimento, daquilo que não 
está à superfície, mas que se vai compreendendo à medida que se avança pelas “camadas” de informação. 

   
Figura 192: "O meu coração", de Maria Eugenia Plate; ilustração para alguém que motivou, na autora, “grande 
sensibilidade” (Correa, 2009). 
Figura 193: "Um ano de amor", de Ilaria Grimaldi; desenho (Correa, 2009). 
Figura 194: Duas ilustrações de Antonio Mora, "Heautotontimoroumenos" e "O grito", ambas sobre o sofrimento 
interno, causado por um amor que terminou (Correa, 2009). 
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Figura 197: "Stencil de sangue", presente para a mãe, 
homenageando-a: realização de tatuagem e posteriormente, a 
imagem impressa através do sangue daí resultante e transferido 
sobre papel absorvente, de Martin Albornoz/Bruster (Correa, 2009). 

 
Figura 198: Idem (pormenor da 
Figura anterior) (Correa, 2009). 

 

Um outro aspecto que identificamos como uma das tendências, também ela com raízes 

históricas, é a produção de objectos que servem de “prova de afecto”, manifestando a, 

previamente referida, possibilidade de manuseamento através da sua dimensão física. 

  
Figura 195: "Marginalia", de Kariann Burleson; objecto gráfico com intenção nostálgica e poética, para ser enviado 
por correio,  a um amigo (Correa, 2009). 
Figura 196: "O que é este sangue?", de Kariann Burleson; objecto gráfico que celebra o sentimento amoroso pela 
pessoa a quem foi enviado ("kit hemorrágico e metafórico, feito com o coração, e composto por uma mistura de 
prendas, sensações e objectos...") (Correa, 2009). 
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Aliás, consideramos, que esta dimensão física se relaciona com o cariz de corporalidade, 

passível de ser acedido através de mais do que um sentido cognitivo: a visão (ver Figuras 

192-194); mas também tacto, através da exploração de texturas, com recurso por exemplo a 

tecidos ou outros materiais (ver Figuras 195-196), e também da própria manipulação no 

modo de aceder “à leitura” da informação (seja ela visual, escrita, etc.) (ver Figuras 195-196, 

199-200, 204), nalguns casos como uma espécie de jogo que se vai construindo ou 

desmontando, sendo o processo de interacção fundamental enquanto significante na 

aquisição de informação, camada após camada de elementos (ver Figuras 195-196, 199-

200); a audição (ver Figura 204); e nalguns casos, inclusivamente, o olfacto.  

 

 
 

 
Figura 199: “Cubos”, de Mário Rodriguez; prenda para a namorada, em torno do tema “beijo”, com o objectivo do 
sujeito trabalhar as possibilidades de encaixe (explorando “a ideia de que foram feitos um para o outro”, segundo o 
autor) (Correa, 2009). 
Figura 200: "Os sete pecados capitais e as virtudes", de Dr. Manta; objecto gráfico móvel (mobile), oferecido como 
prenda de casamento para, com certa ironia, relembrar os pecados e virtudes da vida de casado (Correa, 2009). 

 
Mas, ainda, através de outras formas de alcançar corporalidade: de estar presente no corpo 

de forma ainda mais evidente, como o caso das tatuagens, a procura de marca definitiva, 

aspirando a um infinito temporal, enquanto caracterizadora do sentimento amoroso; ou de 

ser personificado através de mascotes que se podem transportar e manipular (ver Figuras 

202-203), algumas com elevado valor conceptual e resultado de um processo que é em si 

metáfora e significante. Sobre estas últimas, salientamos os exemplos: “Prin”, de Justin 



 

 

242 

Hjgher, um ritual/objecto simbólico constituído por todas as cartas de amor, desenhos, 

pautas musicais, etc, oferecidas por antigos amores e “construídas” num pequeno objecto-  

-mascote, um “cão guardião dos nossos antigos segredos. A ele entregamos os nossos 

amores passados, quando estamos prontos para os deixar ir.” (Correa, 2009) (ver Figura 

201); e "Stencil de sangue" de Martin Albornoz/Bruster, presente para a sua mãe, 

homenageando-a, através da realização de tatuagem e, posteriormente, de imagem criada 

pelo sangue daí resultante e transferida sobre papel absorvente (espécie de sudário) (op. 

cit.) (ver Figuras 197-198). 

 

 
   
Figura 201: “Prin”, de Justin Hjgher; ritual/objecto simbólico, de natureza fortemente conceptual (cão), constituído 
por todas as cartas de amor, desenhos, pautas musicais, etc, oferecidas por antigos amores – “É o cão guardião dos 
nossos antigos segredos. A ele entregamos os nossos amores passados, quando estamos prontos para os deixar ir.” 
(Correa, 2009). 
Figura 202: “Princezinha e Principezinho”, de Isabel Klett; boneco em tecido, criado pela autora, para oferecer ao seu 
namorado, e que representa "uma princesa extraterrestre, par de um príncipe, oriundos de dois planetas diferentes, 
mas que se gostam muito" (Correa, 2009). 
Figura 203: "Glups", de Roser Lopez Monsò e Xavier Juanhuix Fontes; boneco feito com meias recicladas, com o 
objectivo de ser um tributo ao amor: "um estranho ser destinado a reivindicar o amor verdadeiro e apaixonar e 
apaixonar-se loucamente" (Correa, 2009). 

 

 

 
 

Figura 204: “Caixa de música”, de Marta Riaguas Oliva; objecto-prenda para o namorado da autora: caixa de música 
com o tema "love is in the air" e com a imagem dos pés do casal, na praia (Correa, 2009). 
Figura 205: "Nessa mesma noite vi-o...", de Marina Dobrov Vasilieff; conjunto de desenhos sobre o sentimento 
amoroso por um namorado descrito como: "Quando me apaixonei pela primeira vez, vi-o e simplesmente soube-o, 
senti-o no corpo." (Correa, 2009). 
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Verificamos então a presença do corpo neste registos ou oferendas, como forma de 

construção de espaço de intimidade, quer através de uma forma directa [por personificação 

num objecto-mascote (ver Figuras 202-203); marca na pele do sujeito (ver Figuras 197-198; 

captura ou desenho do corpo, parcial ou total – retrato, mão, pés, etc. (ver Figuras 192-194, 

197-199, 204-205)], ou de modo indirecto [através de vestígio deixado pelo corpo: marca de 

manualidade na produção, ou apelando à manualidade – como escrita (ver Figura 206); na 

recepção e leitura da mensagem – necessidade de abrir, retirar, montar, manipular, etc. (ver 

Figuras 195-196, 199-200 e 204). 

A exploração do espaço público, tal como referido no ponto anterior (ver 3.5.4. “A 

declaração pública de amor”), mantém-se como uma forma de provar o amor por alguém e, 

como tal, as manifestações de registo gráfico pululam no espaço urbano actual (ver 

Figuras 207-210). Aqui, o conteúdo (no qual a utilização do código e imagética tradicionais 

as tornam registos socialmente reconhecidos – pólo social), mas também a localização, a 

escala, a forma de acesso ou o modo como são percorridas, são características que as 

tornam (ou não) particulares e, por esse motivo, alvos de destaque (suscitado pela procura 

da individualização – pólo indivíduo). 

 

 

  

 
Figura 207: “Margo eu amo-te!”, Declaração de amor, de D. Martijn Oostra (Correa, 2009). 
 

 

 
Figura 206: "El cuadernito de Guille" (o caderninho de Guilhe – diminuitivo de Guilherme), conjunto de expressões 
caligráficas sobre o sentimento amoroso (espécie de diário), de Yanina Arabena (Correa, 2009). 
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Figura 208: “amo-te muito”, declaração de amor pública, de anónimo, num passeio de uma rua do Porto, em 2012. 
Figura 209: Idem (pormenor da Figura anterior). 
Figura 210: Declaração de amor pública, anónima, escrita perto de área de bancos, num jardim municipal, Porto, 2012. 

 

Sejam as declarações de amor, registos do foro privado ou público, verificamos igualmente 

a tensão já apontada: entre o pólo social, e que tende para a massificação através do uso de 

linguagem e, a partir dela, de discursos pré-formatados (usando o ideário tradicional 

compostos por símbolos e metáforas estabelecidas ao longo dos tempos); e o pólo do 

indivíduo, que aspira à diferenciação, a discursos distintos dos restantes, através do 

recurso a criatividade e originalidade. 

 

 
3.6. Investigação e abordagens contemporâneas para Comunicação afectiva  

Sendo a dimensão emocional do indivíduo tão importante no seu desempenho diário, nas 

dimensões pessoais como profissionais, entendemos fazer todo o sentido que, com a 

proliferação das interfaces computacionais, em todas as áreas de acção do ser humano, as 

emoções sejam contempladas nas ditas interfaces (ScienceDaily, 2008). Nesse sentido, a 

vertente emocional tem sido alvo de interesse crescente, pela área da engenharia 

informática, mais propriamente da computação, mas também pela do Design. 

Na computação foi criada um nicho de investigação e desenvolvimento de sistemas com o 

objectivo de reconhecimento e de adaptação às emoções do utilizador (Picard, 1997): a 

Computação Afectiva, criada no MIT em meados de 1990, por Rosalind Picard. 

No Design, particularmente na vertente de Design de produto, surgiu um vertente 

identificada como “Design de Emoção”, cujos contributos de destaque identificam autores 

como Donald Norman, Pieter M.A. Desmet, Paul Hekkert, entre outros, e que foca os 

aspectos emocionais passíveis de serem integrados, geridos e desencadeados pelos 

objectos, através de características como a cor, forma e texturas, neles presentes.  

A área de Design de Interacção tem ganho maior preponderância e campo de intervenção, 

com a crescente mediação tecnológica dos nossos dias, concentrando-se, nomeadamente, 

no desenho de interfaces: o modo como se apresentam, o tipo de informação que veiculam, 

a sua materialidade ou ubiquidade, e que tipo de relação podem estabelecer com o 
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utilizador. Nesta última vertente, os designers de interacção trabalham em grande 

proximidade com a engenharia, fundando um campo específico de trabalho: a Interacção 

Homem-Computador (HCI – Human Computer Interaction). E, é a partir desta, que se 

introduz, desde finais da década de 1990, a noção de que “do ponto de vista sensorial, os 

computadores de secretária são máquinas extremamente limitadas” (van Mensvoort, 

2002), procurando-se explorar interfaces mais naturais, tendo em vista uma relação mais 

agradável e adaptada às necessidades do utilizador (Healey, 2000). Um projecto que 

reflecte esta visão é o “Humaine - Human-Machine Interaction Network on Emotion” 

(Humaine, 2004; ScienceDaily, 2008): um projecto desenvolvido por uma equipa de 

investigadores europeus e que integra várias vertentes, como a filosofia, psicologia, o 

design, a engenharia, entre outras, na procura de uma estrutura teórico-prática que possa 

ser aplicada ao desenvolvimento de sistemas tecnológicos que envolvam a dimensão 

emocional; tem também agregada uma associação de investigadores que partilham a sua 

produção científica através de um portal, e que reúne resultados e material de apoio para    

à investigação.  

Um outro foco de desenvolvimento e investigação é a Interacção Homem-Homem, na qual a 

presença da tecnologia como elemento mediador (interface), a torna central nos processos 

como a comunicação. Como tal, tanto as Engenharias da computação como o Design são 

fundamentais no seu avanço. 

No âmbito do Design de Comunicação, consideramos também a necessidade de desenvolver 

esforços em torno da Comunicação Afectiva ou Comunicação de Emoções: do 

desenvolvimento de reflexão crítica, estratégias e desenho de produtos de comunicação. 

Embora existam alguns projectos e aplicações, consideramos que este é um campo de 

investigação ainda não sistematizado: os esforços dentro dele realizados são, 

habitualmente, identificados como pontuais, e sem contexto que os enquadre. 

 

3.6.1. Computação Afectiva 

A Computação Afectiva tem mais de dez anos acumulados em investigação, e 

desenvolvimento de protótipos e produtos em áreas variadas como a medicina, a educação, 

a comunicação interpessoal, assim como no âmbito artístico e no lúdico. 

Para a computação afectiva, e de acordo com as abordagens do trabalho de duas das suas 

pioneiras, Picard e Healey (1997), emoção ou afecto significa: 

– Expressão de emoção, gestos; 

– Mudanças no sistema nervoso autonómico que se relacionam com o estado 

emocional do sujeito, nomeadamente aceleração do batimento cardíaco ou 
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aumento da condutividade da pele;  

– Respostas fisiológicas que são passíveis de serem captadas, quantificadas e 

analisadas com, cada vez, maior fiabilidade. 

Estes sinais fornecem pistas sobre os estados emocionais e permitem o seu tratamento em 

sistemas computacionais, com esta informação processada digitalmente. 

Assim assenta-se a base da Computação Afectiva, como a área de desenvolvimento de 

sistemas de computação que “se relacionam, resultam ou deliberadamente influenciam as 

emoções” (Picard, 2000). E que abarca uma estrutura de vertentes específicas que se inter-

relacionam (ver Figura 211): comunicação afectiva; interacção com computadores afectivos; 

aplicações de computação afectiva; compreensão e modelação de afecto; síntese de afecto 

nas máquinas; padrões de reconhecimento de respostas afectivas; detecção de respostas 

afectivas do utilizador; computadores afectivos wearables. 

 

 

 

Figura 211: Áreas de investigação do grupo “Affective Computing” do MIT, em 1997 (MIT-AC, 1997). 

 

Ao considerarmos que há reacções humanas e situações pessoais ou profissionais que 

podem ser evitadas ou prevenidas, e outras ainda melhoradas, com recurso a sistemas 

capazes de reconhecer e reagir à dimensão afectiva do sujeito, podemos identificar o 

potencial das aplicações que envolvem a presença da dimensão emocional, ajustando-se a 

ela (Healey, 2000; Picard, 2000, 2000a; Picard e Healey, 1997). 

Os sistemas computacionais que fazem a mediação da acção do homem, algo cada vez mais 

presente e difundido, podem ser melhor ajustados ao utilizador e melhor adequados às 

necessidades de cada um.  
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Esta personalização pode ser veiculada se contemplada a dimensão afectiva no sistema, na 

concepção de dispositivos e aplicações capazes de reconhecer e reagir de acordo com a 

expressão afectiva do indivíduo, para situações de acção humano-computador: como 

situações de realização de tarefas (Hsu, 1998), ou de aprendizagem (Tan et al., 1997; Kapoor 

et al., 2001; Kort et al., 2001; Burleson, 2004; Ahn e Picard, 2005; Ahn et al., 2007), 

reduzindo, por exemplo, a ansiedade ou promovendo a motivação. A auto-aprendizagem 

afectiva pode ser também uma função passível de ter em conta, enquanto sistema de 

feedback emocional que proporcione auto-conhecimento, reflexão e ajustamento ou treino 

dos aspectos emocionais, por exemplo na redução do stress na condução automóvel (ver 

Figura 212), ou da manutenção de um estilo de vida saudável (ver Figuras 216-218). Esta 

dimensão pode ser aplicada também a tratamento de patologias, como o autismo (Blocher, 

1999; Blocher e Picard, 2002; Burleson, 2004; Kaliouby et al., 2006; Chung e Yoon, 2011), ou 

de uma forma lúdica (Healey et. al., 1998a), ou com uma dinâmica artística, testanto os 

limites e o potencial da expressividade artística que este campo permite, fundindo 

vertentes musicais com performances visuais (Marrin, 1999; Goto, 2006), ou performances 

de bailado e expressão corporal (Rocamora, 2003). Mas também para os contextos nos 

quais o computador funcione como mediador entre indivíduos, como na comunicação 

interpessoal: para a promoção de contacto entre indivíduos, desencadeando a 

comunicação, procurando uma maior eficácia ou novas formas de comunicar (Philips, 

s.d.(a), 1996; Kirsch, 1997; Starner et al, 1997; Ark et. al., 1999; Picard, 2000a; Chang et al., 

2001; Picard e Scheirer, 2001; Bähren, 2003) (ver Figuras 213-215); para a manutenção da 

comunicação à distância; e ainda para a troca de informação mais rica, com maior índice 

de profundidade informativa e mais adequada a uma comunicação mais pessoal e mais 

íntima.  

De seguida, expomos alguns dos exemplos de aplicações ou de produtos (na sua          

maioria protótipos).  

Com base no índice fisiológico GSR, o dispositivo wearable109 “Galvactivator” (ver Figura 

215) apresenta-se sob o formato de uma luva e revela uma das dimensões fundamentais da 

resposta emocional: a intensidade (Picard & Scheirer, 2001). A luva, através de um sistema 

composto por um sensor, capta a condutividade da pele (GSR) e, graças a um sinal 

luminoso, um LED vermelho, que vai variando em termos de maior ou menor intensidade 

luminosa, apresenta o grau de activação e de relaxamento do seu utilizador. Porque o GSR 

é um índice fisiológico associado à dimensão excitação (arousal) ou actividade do 

                                                
109Termo abreviado de “wearable computer”, que identifica os sistemas cumputacionais móveis, passíveis de 
serem usados no corpo do utilizador (que se pode usar como elemento/peça de vestuário ou acessório de 
vestuário). 
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indivíduo, ele está ligado à identificação de estados afectivos como frustração, raiva ou 

surpresa (Scheirer, 2001) e, deste modo, o sistema manifesta a informação do sinal 

fisiológico. Segundo Picard e Scheirer (2001), possíveis aplicações do “Galvactivator” são: 

– Facilitar a comunicação entre indivíduos, introduzindo uma nova dimensão 

na comunicação, que se caracteriza como não-verbal e expressiva, potenciada 

pelas características de interactividade, controlo e potencial comunicativo, 

identificados no sistema que fornece ao utilizador a “capacidade de poder 

manipular ou afectar directamente a sua experiência de media, e comunicar 

com outros através de media”; 

– Integração em projectos de natureza artística, dada “a combinação de formas 

artísticas e tecnológicas numa forma de expressão híbrida” que o             

sistema veicula; 

– Auxiliar crianças autistas, graças ao facto do sinal fisiológico captado (GSR) 

aumentar em situação de agressividade, ansiedade e frustração, o que servirá 

de bom indicador de estados afectivos, juntamente com a captação de outros 

sinais fisiológicos; nesta medida, as autoras sugerem o potencial terapêutico 

da ferramenta em situações que lidem com detecção e controlo de estados 

emocionais considerados negativos; 

E, acrescentamos, serve como dispositivo de autocontrolo de estados afectivos, assumindo 

um papel de sistema de biofeedback (vertente muito explorada pela computação afectiva). 

 

 
Figura 212: Sistema para detecção de nível de stress no condutor de automóvel “Detecting driver stress”, integrando 
um conjunto de sensores psicofisiológicos e câmara para identificação de expressão facial entre outros elementos 
(Healey, 2000, 2005). 
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3.6.2. Desenho de Comunicação Afectiva 

Tal como enquadrado no capítulo anterior, a comunicação será, provavelmente, onde mais 

se investe em termos de investigação, tanto pelas áreas de Engenharia como no Design. 

São variados os projectos desenvolvidos, abrangendo posturas mais convencionais, no 

sentido do melhoramento e eficácia da comunicação, e outras mais experimentais, 

testando novas possibilidades, entre elas, explorando formas de expressão não-verbais. 

Dependendo da perspectiva sobre a relação humano-sistema na comunicação afectiva, 

identificámos que a expressão de emoções pode acontecer a partir de duas visões que 

determinam funcionamentos específicos: o utilizador fornece a sua informação aos 

sistema, que a filtra e se encarregará de estabelecer a associação a estados afectivos, sem 

ter em conta a escolha do sujeito (numa espécie de depósito de dados no sistema que, por 

sua vez, tem a responsabilidade de efectuar a decisão sobre a escolha do estado afectivo do 

seu utilizador); ou, por outro lado, usando o sistema como uma ferramenta ampliativa da 

expressão emocional, exploratória de novas possibilidades, mas não impositiva, na qual o 

utilizador se expressa emocionalmente, através do sistema, interagindo com ele, e 

   

 

Figura 213: O dispositivo “The Expression Glasses” em uso; com sensores de actividade muscular (EMG) integrados e 
escondidos na área negra em tecido (permitindo a espressão livre a anónima do utilizador) (Scheirer, s.d.). 
Figura 214: Dispositivo "The Sentic Mouse", para medição da valência emocional do utilizador (Kirsch, 1997, s.d.). 
Figura 215: Dispositivo Wearable "Galvativator" (Picard e Scheirer, 2001; MIT- AC, s.d.(b)). 

 
Figura 216: O sistema “Q sensor”, composto por uma bracelete com sensor de 
GSR integrado (para leitura de variação da intensidade da resposta 
emocional) (Affectiva, 2012) 
Figura 217: Passagem e visualização dos dados, em tempo real, no monitor do 
PC, através de ligação  Bluetooth© (Affectiva, 2012).  
Figura 218: Modelo de palma, "Q sensor", cujo funcionamento é análogo ao da 
bracelete (Affectiva, 2012). 
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mantendo-se na posse das escolhas e opções. 

A computação afectiva, no que se refere à recolha de informação emocional do utilizador e, 

consequentemente, ao modo como integra a sua presença na relação com o sistema (HCI), 

baseia-se, essencialmente, numa perspectiva de centralização no sistema e não no 

utilizador (Boehner et al., 2005, 2007): ou seja, a partir do momento em que o sujeito opta 

por usar o sistema, a recolha da informação emocional é efectuada pelo mesmo, sem 

domínio ou controlo do sujeito; e o uso desta informação, pelo sistema, é também opaco 

para o utilizador, que não é responsável pelas escolhas e acções que a sua informação 

emocional desencadeará no sistema, nomeadamente, na escolha da associação de 

elementos gráficos, sonoros ou outros, que codifiquem o estado emocional identificado no 

sujeito. Esta abordagem envolve o modelo de “emoção como informação”, claramente 

objectivada em valores discretos (informational view) (Boehner et al., 2005, 2007), “ou 

estados internos de um indivíduo, passíveis de serem transmitidos, sem perdas 

informativas, entre pessoas e sistemas computacionais e inversamente” (op. cit., 2005, 

p.59). Mais recentemente, assistimos a uma alteração no entendimento da relação 

humano-computador, valorizando o sujeito como a peça central da interacção, e não o 

sistema. Esta perspectiva encara o sistema como uma plataforma, através da qual o 

utilizador escolhe expressar as suas emoções, valorizando a interacção como forma de 

expressão emocional (interactional view): não “depositando” aí o seu “material emotivo”, 

mas dialogando com o sistema, e encontrando espaço para a construção de códigos 

próprios a uma expressão emocional personalizada. Aqui, a dimensão subjectiva da 

emoção é reconhecida e valorizada, não se pretendendo a conversão da emoção em valores 

numéricos, objectivos, permitindo uma abordagem mais flexível e interpretativa da 

emoção, visando a experiência emocional do utilizador, assim como a possibilidade de 

expressar e comunicar emoções (Sengers et al., 2008). Entendemos que na perspectiva 

“emoção como informação”, a camada de expressão emocional do indivíduo pertence ao 

sistema, é por ele dominada, enquanto que na perspectiva “emoção como interacção”, a 

camada de expressão emocional do sujeito está sobre o sistema, corre sobre este, mas 

mantém-se no domínio do utilizador. Também neste sentido de valorização do utilizador, 

surge a expressão “Human-centered Computing” enquanto atributo de um “sistema que 

serve de mediação a interacções humanas” (Canny, 2001 apud Jaimes et al., 2006, p.855), 

mas também como uma “inter-disciplina emergente” (Flanagan et al., 1997 apud Jaimes et 

al., op. cit.), que envolve uma visão computacional integrada “em diversas disciplinas de 

engenharia, ciência cognitiva, economia e ciências sociais" (Canny, 2001 apud Jaimes et al., 

op. cit.). E esta última perspectiva revela também, entendemos, uma maior preocupação 
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por aspectos relacionados com a autonomia e privacidade do utilizador (nomeadamente da 

sua identidade; temáticas abordadas no capítulo anterior, na relação da tecnologia e seu 

impacto no indivíduo) (Lessa, 2011). 

 

3.6.2.1. Artefactos e sistemas para Expressão Emocional 

Determinados artefactos e sistemas visam uma comunicação que não se estabelece numa 

relação de comunicação “um-a-um” (mas difusão de informação), e pressupõem outra 

interacção com o humano, aspirando a ser formas de expressão de identidade. 

Há nichos de desenvolvimento de produtos ou conceitos passíveis de serem aplicados a 

produtos, que pertencem a diversos âmbitos: sistemas ou artefactos que resultam da 

prática identificada como Design Crítico ou especulativo (Dunne, 2005), uma prática de 

Design com contornos artísticos que reflecte, entre outras metas, sobre as condutas e 

costumes sociabilizantes, como a comunicação, propondo soluções, mesmo que para um 

contexto de aplicação simulado ou um futuro distante, e que é valorizado por vários 

investigadores (Sengers et al, 2005; Boehner et al, 2005; Foucault et al, 2007; Leahu et al, 

2008). Mas também produtos como as “jóias afectivas” (Nokia, 2004; D.L., s.d.; Healey e 

Gould, s.d.; Philips, s.d.(a), 2007a; Oliver e Wallace, 2009), que pertencem, 

simultaneamente, ao campo da investigação em comunicação, mas também são realizados 

sob uma perspectiva artística, lúdica e, nalguns casos, de cuidados de saúde/médicos110 (ver 

Figuras 224-228). 

Na dimensão de Design crítico e / ou abordagem artística, destacamos alguns projectos 

que reflectem sobre a afirmação da identidade com uso de informação afectiva na 

mediação tecnológica da comunicação.  

O artefacto “ISH: Interstitial Space Helmet” (Auger e Loizeau, 2003) (ver Figuras 219-220), 

reflecte sobre o uso do digital e da mediação tecnológica na comunicação, explorando 

essencialmente, uma dimensão conceptual (uma metáfora à mediação da expressão 

identitária pela tecnologia, e não para uma aplicação real): consiste num “capacete” que 

apresenta o rosto do utilizador sob a forma de uma imagem digital. No interior do 

dispositivo existe uma câmara que capta a expressão facial do indivíduo e a transmite para 

o exterior (Lessa, 2005). O indivíduo pode interferir na apresentação da imagem, 

manipulando valores de cor, contraste e a luminosidade do ecrã: nesta medida, a sua 

                                                
110 A empresa Philips desenvolveu um produto para utilizadores séniores e com priblemas de saúde: o “Classical 
Pendent Personal Help Button”, um pendente que se usa ao pescoço e que pode ser activado se o utilizador 
necessitar de ajuda, sinalizando, para uma central de apoio médico, o seu pedido (Philips, s.d. (a)). 
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expressão facial é alvo de alteração imagética, introduzindo uma camada de aspectos 

expressivos gráficos que, acrescidos à expressão facial, transmitem, entendemos, um 

determinado valor afectivo.  

 

 

O projecto “Alien Staff” (Wodiczko, 1999) (Ver Figuras 221-223) surge como forma de 

possibilitar a afirmação de identidade aos deslocados e sem-abrigo: são um conjunto de 

totens identitários, produzidos em fibra de carbono, com nichos onde pode ser inserida 

informação multimédia sobre o seu dono (deslocados e sem-abrigo). O objectivo é conceber 

uma interface, na qual o indivíduo excluído possa comunicar com o ambiente que o 

envolve, e com os indivíduos que o rodeiam, quebrando a barreira da invisibilidade que a 

marginalização produz (ver Figura 223). Mas também fazê-lo recuperar a sua dignidade, o 

seu direito a uma identidade no espaço urbano. Os totens têm um invólucro para os 

objectos pessoais com valor afectivo, como fotografias e documentos de identidade, um 

pequeno ecrã e saída de áudio onde se pode ver e ouvir um relato do próprio indivíduo (da 

sua história passada ou outras, que o levou ao contexto em que se encontra nesse 

momento) (ver Figura 222). Em termos visuais e de imaginário colectivo, estas peças podem 

significar poder: poder de domínio tecnológico, aliado ao poder de domínio da sua própria 

representação, aliado à imagem de profeta que, com um bordão, dissemina a sua verdade (a 

sua história). (Lessa, 2005) 

 

 

 

 

Figura 221: Krysztof Wodiczko com um dos seus protótipos de “Alien Staff”, em 1992 (Wodiczko, 1999). 
Figura 222: Pormenor “Alien Staff”: utilização em contexto urbano, em 1992 (op. cit.). 
Figura 223:Utilização dos “Alien Staff”em situação real: imigrantes interpelam transeuntes (op. cit.). 

 
 

 

Figura 219: Desenho (vista frontal e lateral) para protótipo “ISH: Interstitial Space Helmet” (Auger e Loizeau, 2004). 
Figura 220: Protótipo conceptual de "ISH" (op. cit.). 
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Consideramos que este projecto tira partido da tecnologia enquanto apoio na resolução de 

uma circunstância de não reconhecimento da identidade, por parte de um contexto 

estranho: os dispositivos fortalecem a identidade do utilizador perante os outros, 

promovendo a sua integração através da estratégia de lhe dar visibilidade, resgatando-lhe 

uma voz e uma imagem num contexto adverso (através da comunicação).  E o uso de 

diversos media para o proporcionar é, por nós entendido como, uma mais-valia neste 

procedimento que visa dar poder ao utilizador, através da comunicação (exibição/difusão 

de informação): a associação de vídeo, áudio, imagens, e dimensão física                     

(artefacto totémico).  

As jóias afectivas exploram diversas vertentes, além da comunicação: as desenvolvidas 

pelo Laboratório de Computação Afectiva do MIT, no final da década de 1990, assumem a 

expressão algo rude e mesmo agressiva da tecnologia desse período, como forma de adorno 

que valoriza, principalmente, a funcionalidade e a eficácia (numa perspectiva mais ligada à 

engenharia) (ver Figuras 224-225); os artefactos apresentados pelo projecto “Probes”111, da 

Philips, circa 2006-07, numa perspectiva de Design crítico / especulativo / exploratório, 

investem na subtileza do desenho de artefactos (adaptados à curviliniedade do corpo 

humano) e na ubiquidade tecnológica (ver Figuras 226-228), e, segundo a Philips, 

desenvolvem o potencial da “tecnologia sensitiva e da sua relação com o corpo          

humano” (2007a).  

Em ambas as situações, os artefactos vivem da captura de dados psicofisiológicos, como 

sudação cutânea (GSR), tensão muscular (EMG), entre outros, convertendo-os em sinais 

luminosos, em código cromático, ou na intensidade de presença / ausência do próprio 

artefacto (no caso das tatuagens electrónicas; ver Figura 228). 

Dentro ainda do projecto “Probes”, a Philips (2007a, 2007b) investiu no nicho do “Vestuário 

inteligente”112, apresentando um conjunto de peças de vestuário (artefactos ilustrativos de 

um conceito, para serem usados no corpo), entre elas o vestido“Bubelle”, que reagem a 

variações emocionais (ver Figuras 229-230). Segundo a Philips (2006), esta tecnologia 

emotiva ou de detecção emocional, “mostra como o corpo e o ambiente próximo que o 

envolve, podem usar alterações de padrão e cor para interagir e anunciar o                        

estado emocional”.  

                                                
111 Projecto de investigação desenvolvido pela Philips, de “conceitos de Design para um futuro distante”, não se 
destinando a desenvolver protótipos ou produtos comercializáveis, mas apenas artefactos ilustrativos de um 
conceito (Philips, 2007a). 
112 O chamado “vestuário inteligente” (“smart clothing” ou “intelligent clothing”) é uma área de desenvolvimento 
de tecnologia aplicada ao vestuário (peças de vestuário ou acessórios de vestuário passíveis de serem usados no 
corpo do utilizador). Este vestuário integra um conjunto de funcionalidades, trazidas pela inserção de 
tecnologia computorizada: como a possibilidade de se adaptar aos aspectos fisiológicos do utilizador (por 
exemplo ao nível de temperatura); mas também explorar uma dimensão artística, exprimindo visualmente 
modulações cromáticas, luminosas, etc., servindo por exemplo como veículo de comunicação expressiva. 
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O vestuário inteligente é usado como um veículo de comunicação, também evidenciando 

uma tendência. É subtil e silencioso, segundo a Philips (2006), que identifica esta 

tecnologia como “tecnologia suave“ (soft technology), uma espécie de afirmação de 

identidade que se expressa comunicando suave e visualmente através de modulações do 

carácter emocional do utilizador. 

    
Figura 224: Jóia afectiva “The Blood Volume Pressure (BVP) earring”, dispositivo como brinco, que capta o valor da 
pressão sanguínea (Healey e Gould, s.d) (Dabek, s.d.(a)) 
Figura 225: Jóia afectiva “GSR rings & bracelet”, dispositivo na forma de bracelete e anéis, que efectua a leitura da 
Resistência Galvânica da Pele (Galvanic Skin Response) (Dabek, s.d.(b)) 
Figura 226: Conceito de jóia afectiva "Vibe: emotion sensor" (Philips, s.d(b)). 
Figura 227: Conceito de jóia afectiva "Skintile: Electronic sensing jewelry" (Philips, 2007a). 

 

 

 

 

3.6.2.2. Artefactos e sistemas para Comunicação Emocional interpessoal 

No âmbito dos projectos “Visions of the future” (circa 1996, juntando-se mais tarde a 

colaboração do grupo Tangible Media Laboratory do MIT) e “Probe” (circa 2006-07) (ver 

Figuras 226-230), a Philips desenvolveu uma prática de investigação com o objectivo de 

conceber novas interfaces e novas formas de comunicação, sob a forma de um conjunto      

de dispositivos. 

 
Figura 228: Conceito de jóia afectiva "Skin: Tattoo" (Philips, 2007b). 

 
 

  
Figura 229: Vestuário desenvolvido sob o conceito de tecnologia de detecção afectiva: Quatro imagens do vestido 
"Bubelle" da Philips, onde destacamos as variações cromáticas e luminosas, que produzem efeito de padronização 
mutável (Philips, 2006). 
Figura 230: Vestuário desenvolvido sob o conceito de tecnologia de detecção afectiva, pela Philips (Philips, 2006). 
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Os artefactos dos anos 1990 não lidavam, propriamente, com informação afectiva, no 

sentido da captação de sinais fisiológicos ou da análise de outros dados, como expressão 

facial, mas servem de veículo a conteúdos informativos de carácter afectivo ou emocional, 

com o objectivo de proporcionar ou fortalecer laços de afectividade (Philips, s.d.(c);    

Bähren, 2003): 

– Os “Emotion Containers” (ver Figura 231) são pequenas caixas que incorporam 

três tipos distintos de informação orientada aos sentidos da visão, da audição 

e do olfacto – nestes dispositivos são inseridos um registo de imagem vídeo, 

um registo de áudio e um odor, que podem ser guardados como “tesouros” ou 

registos pessoais, mas também usados para comunicar escolhas pessoais ou 

uma mensagem de um modo muito personalizado, caso sejam oferecidos; 

– Os “Hot Badges” (ver Figura 232) são dispositivos de comunicação wireless, 

usados como adorno pessoal, com o objectivo de proporcionar o encontro de 

pessoas com gostos pessoais semelhantes – graças a um sistema de 

reconhecimento que funciona como o Bluetooth©, os dispositivos que tenham 

informação idêntica (por exemplo, mesmas preferências ou hobbies) e, cujos 

possuidores se cruzem, identificam-se mutuamente e sinalizam o 

reconhecimento (sinal luminoso ou sonoro); 

– Os “Kid Pagers” (ver Figura 233) são dispositivos de comunicação concebidos 

para crianças, baseando-se em tecnologia pager e em materiais inteligentes – a 

dimensão emocional está relacionada com o modo como o objecto é 

manuseado, usado como um adorno ao pescoço (podendo partilhar da vertente 

de jóia afectiva), explorando a dimensão de brinquedo graças às formas de 

animais e às cores em que é disponibilizado, mas também pelo facto de que 

qualquer mensagem que seja recebida ou enviada se transforma num estímulo 

visual (o objecto muda de cor), sensitivo (vibra ou muda de temperatura) ou 

olfactivo (liberta-se uma fragrância).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 231: Artefactos “Emotion Containers” e seu manuseamento;  desenvolvidos no âmbito do projecto “Visions of 
the Future”, 1996 (Philips, s.d.(c)). 
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Os artefactos do projecto “Probe” (Philips, 2006, 2007a), como apresentámos no ponto 

anterior, já pretendem servir de “detectores afectivos”, reflectindo o estado emocional dos 

indivíduos e possibilitando a sua exibição, de modo expressivo, assumindo-a mesmo 

ludicamente (através de vestuário e de acessórios, para usar no corpo). 

Outros projectos e dispositivos fundamentam o seu funcionamento na avaliação da 

pressão exercida pelo utilizador. Entre eles projectos que investigam a pressão aplicada ao 

“rato” de computador, tanto no sentido de identificar o estado emocional dentro de 

determinadas situações de trabalho, assim como forma de enriquecer a comunicação entre 

dois ou mais indivíduos, nomeadamente, através da Internet. Os dispositivos 

“PressureMouse”, desenvolvido por Carson Reynolds e Rosalind Picard, no âmbito do 

projecto “Affective Tangibles”, e “The Sentic Mouse” (ver Figura 214) por Dana Kirsch, 

ambos no MIT, são representativos do uso do “rato” enquanto ferramenta medidora da 

valência emocional do utilizador, que pode ser positiva (caso o indivíduo se sinta bem ou 

esteja a gostar da tarefa) ou negativa (se o indivíduo não gosta ou se sente frustrado) 

variando em graus, entre um extremo, e outro. O “rato” é usado como interface para 

detectar a tensão muscular do utilizador e, simultaneamente, captar outros dados, como a 

sudação cutânea e o batimento cardíaco, visando uma identificação mais conclusiva da 

característica emocional. O sistema, munido dos dados captados, analisa e converte a 

informação em padrões de pressão, que podem ser indicadores de reacções afectivas, 

nomeadamente, de frustração (Picard, 2000a; Kirsch, 1997). A divisão de investigação da 

IBM desenvolveu um sistema semelhante, “The Emotion Mouse” (Ark, 1999), que, segundo 

os autores, permite identificar até seis emoções (raiva, medo, tristeza, repulsa, alegria e 

surpresa), através de um sistema que integra sensores de captura de batimento cardíaco, 

sudação cutânea, temperatura do corpo e actividade somática, não sendo mais explícitos. 

(Lessa, 2005) 

 

 

 

 

Figura 232: Dispositivos “Hot Badges”, “Visions of the Future”, 1996 (Philips, s.d.(c)). 
Figura 233: Dispositivo “Kid Pager: emotional comunicator for kids”, “Visions of the Future” (Philips, s.d.(c)/MIT). 
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Com a difusão da comunicação mediada por computador, particularmente, pela Internet e 

sistemas de comunicação móvel de voz e dados, a investigação aplicada ao 

desenvolvimento de conceitos de comunicação háptica, mas não só, acompanhou              

esta tendência.  

Dentro dos artefactos de comunicação afectiva, identificámos um subgrupo que investe na 

presença emocional, ou seja, na veiculação da sensação de presença de outrem, 

promovendo o sentimento de conforto, para combater a solidão, e para promover a 

manutenção de laços afectivos, particularmente em relacionamentos113 à distância (muitos 

dos projectos referem especificamente este contexto de comunicação interpessoal). 

O “TouchPhone” é um artefacto concebido para expandir e explorar as capacidades de 

comunicação entre indivíduos, mediada pelo computador já que, segundo Picard (2000a), 

este sistema pode apresentar variações com a modulação emocional mas, por si só, não as 

revela. Este protótipo, desenvolvido por Jocelyn Scheirer no grupo de computação afectiva 

do MIT, é um sistema constituído por num telefone que está directamente ligado a um 

monitor de computador e que envia informação para outro sistema idêntico. O auscultador 

do telefone é sensível à pressão (possui sensores) e o monitor apresenta uma área colorida 

que varia cromaticamente, em função da pressão administrada no auscultador. O 

indivíduo do outro lado da linha recebe a voz e a variação cromática na área colorida do seu 

computador relativa ao seu interlocutor. O sinal não é interpretado mas convertido num 

outro tipo de sinal, o de cor, permitindo a criação de um código cromático de acordo com o 

modo de pressão. Este código pode ser explorado conscientemente, potenciando uma forma 

de comunicação não-verbal, anexa à verbal (Picard, 2000a). 

Semelhante é o dispositivo “Lumitouch” (ver Figura 234), também desenvolvido pelo Media 

Lab do MIT (Chang, 2000-02). Este consiste num conjunto de duas molduras interactivas 

que possuem sensores de pressão incorporados, e estão conectadas uma à outra através da 

Internet. O objectivo deste sistema é comunicar afecto entre duas pessoas, através de uma 

forma não-verbal, recorrendo ao paradigma do retrato: pensar num ente querido, motiva o 

olhar para o seu retrato, numa espécie de evocação através da sua representação 

fotográfica. Passamos a descrever o funcionamento do protótipo: quando um dos 

utilizadores toca na sua moldura, o seu gesto é transformado em sinal luminoso e, através 

da ligação pela Internet, a outra moldura ilumina-se, comunicando desta forma o 

manuseamento da moldura par. Tal como no dispositivo “TouchPhone”, o “Lumitouch” não 

analisa nenhuma informação afectiva, apenas funciona como veículo de uma forma de 

comunicação não-verbal. Neste caso concreto, associada à atenção que se dá quando se 

                                                
113 Consideramos poder estar presente o mesmo objectivo dos postais de São Valentim e das oferendas 
românticas: o sentido de “A pensar em ti”. 
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pensa e toca no retrato da pessoa que possui a outra moldura. Ambos os dispositivos  

potenciam a construção de uma linguagem, desenvolvida a dois, e baseada num código de 

pressão / luz. 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 234: Dispositivo “LumiTouch” para comunicar informação afectiva através da relação tacto – luz e cor (Chang, 
2000-02; Chang et al, 2001). 
Figura 235: Dispositivo "Kiss Communicator"  (Buchenau e Suri, 2000; Stahl, 2005; Boak, 2009). 

 

Equivalente a estes dispositivos, em termos de propósito e estratégias, é “Kiss 

Communicator” (ver Figura 235), também um artefacto de comunicação afectiva.                   

De autoria de Heather Martin e Duncan Kerr (Buchenau e Suri, 2000; Stahl, 2005), 

apresenta-se com a intenção de promover a comunicação entre casais, separados pela 

distância geográfica. O sistema consiste num conjunto de dois objectos, funcionando como 

emissores e receptores de um sinal digital, activado por pressão (acção háptica) e depois 

convertido numa “sequência de luz animada” (no seu objecto par), aspirando à 

equivalência de “um gesto humano, como um aceno, piscar de olho ou beijo”  

(Sthal, 2005, p. 24). 

Outros projectos procuram investir numa dimensão mais conceptual e artística, 

integrados num contexto de Design especulativo e crítico: reflectindo sobre as práticas 

actuais de comunicação e relacionamento social, e na presença da tecnologia neste 

contexto, assim como no seu potencial. Os projectos “Aura” (Mhóráin et al., s.d.) e “i wear 

you...u wear me” (Hayashi, 2002) (ver Figura 237), e também “Mutsugoto” (Hayashi et al., 

2007) (ver Figura 238), são representativos desta abordagem. Pertencem, respectivamente, 

à investigação do ex-grupo Human Connectedness do MIT Europe, um sector de 

investigação do Massachusetts Institute of Technology, mas situado em Dublin, na 

Irlanda, que funcionou até Janeiro de 2005, e do “Distance Lab”, em Forres, Escócia, 

também hoje extinto. Estes três projectos são também dirigidos para a comunicação entre 

casais com relacionamento à distância: relações de natureza amorosa, cujos sujeitos estão 

separados geograficamente. Aqui, a tecnologia é especificamente direccionada para uma 

comunicação a dois, e trabalhada no sentido de proporcionar a presença do outro 

(fisicamente ausente), como forma de manutenção do laço afectivo e de construção de 
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intimidade (na estruturação de uma linguagem, que se vai construindo a dois), 

proporcionando a descoberta afectiva dos indivíduos que, entendemos, através da 

tecnologia, encontram espaço de expressão emocional. 

O projecto “Aura” (Mhóráin et al., s.d.) (ver Figura 236), é um sistema constituído por duas 

máscaras de dormir (input) e duas caixas de música (output) e funciona a partir da recolha 

dos padrões de ondas cerebrais do registo de ECG dos dois indivíduos (através da 

integração de sensores de ECG na máscara), durante o sono. Estes dados são convertidos 

pelo sistema em padrões musicais, comunicados e arquivados na caixa de música do outro 

indivíduo, para que este tenha acesso à “presença” do seu parceiro, sempre que abra a 

caixa. A forma de comunicação veiculada pelo sistema, neste projecto, é, não só subtil e 

delicada, como poética, valorizando uma expressão de identidade que poderíamos 

adjectivar de silenciosa (durante o sono) e é transformada em música: o sistema permite 

“sentir o outro, através da sua conversão em música”. 

 

 

  

“i wear you...u wear me” (Hayashi, 2002) (ver Figura 237), é um projecto mais conceptual e 

não possui qualquer integração de recolha de material psicofisiológico, como o “Aura” (ver 

Figura 236): consiste na integração da presença imagética do indivíduo no vestuário do 

outro, evocando a presença do corpo do outro, junto de si. Cada peça de vestuário é 

impressa, interiormente, com uma imagem parcial do corpo do outro, valorizando o 

imaginário sensual de uma comunicação afectiva corporal, no sentido de “corpo no corpo”. 

  

 

Figura 236: Protótipo do projecto “Aura”, para comunicação afectiva para casais separados por espaço ou tempo, para 
proporcionar a sensação de presença emocional do outro: composto por máscara para dormir e caixa de música 
(Mhóráin et al., s.d.). 

    
Figura 237: Quatro imagens do protótipo conceptual “i wear you...u wear me”, para casais em relacionamento à 
distância: o vestuário de cada indivíduo é impresso (interiormente) com imagem parcial do corpo do outro (Hayashi, 
2002). 
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Esta noção de transportar o corpo do outro consigo, junto ao seu próprio, e de modo 

privado (as imagens são impressas nos interior do vestuário, ocultas ao público), promove, 

entendemos, a construção de um espaço, não só físico como mental, de edificação                 

de intimidade.  

  

 

“Mutsugoto”114 (Hayashi et al., 2005, 2007) (ver Figuras 238 e Anexo D) é um sistema de 

projecção computorizado e interactivo que utiliza luz/cor para simular a dimensão 

háptica, através do rastreamento de um dispositivo, passível de ser movimentado pelos 

utilizadores que com ele produzem desenhos virtuais.  Com este dispositivo os utilizadores 

comunicam silenciosa e calmamente, no espaço privado do seu quarto (ver Figura 238), e à 

semelhança dos projectos anteriores, também este sistema promove a construção de 

intimidade. Este projecto será analisado mais em pormenor na secção seguinte (ver 3.8.3 

“Casos de Estudo”). 

Retomando a temática das jóias afectivas (no sentido de artefactos que acumulam 

memória e valor afectivo) (Olivier e Wallace, 2009), mas desta feita, num sistema que é 

pensado para ser uma espécie de detector do ambiente emocional de uma família (aqui o 

sujeito enquanto unidade é a família e não o indivíduo isolado), identificamos dois 

projectos de autoria de Wallace (2007): “Traces” (ver Figuras 239-241) e “Blossom” (ver 

Figuras 242-243). Também pressupõem a valorização do contexto na qual o sistema está 

inserido, sendo que o conteúdo emocional e a expressão da emoção estão intimamente 

ligados ao significado atribuído pelos utilizadores (aqui, no contexto de utilização de 

determinada família). Um dos factores centrais a estes dispositivos é o entendimento de 

continuidade emocional fluida, pautada por uma conjunto de eventos que se sucedem e 

marcam o contexto emocional da vida de uma família (Olivier e Wallace, 2009), 

enquadrando-se também numa abordagem de design reflexivo e especulativo, num 

contexto de posturas individuais com elevado valor emocional (a comunicação de uma 

                                                
114 O termo mutsugoto pode ser traduzido do japonês como “conversa de travesseiro” (Black, 2009). 

    

Figura 238: Quatro imagens do projecto/artefacto/instalação "Mutsugoto": o ambiente; um dos utilizadores a 
demonstrar o funcionamento do sistema; o artefacto “anel” que permite o rastreamento do sistema e 
consequentemente o desenho; e o desenho de luz/cor, através do funcionamento do sistema (Hayashi et al., 2007). 
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família). Em “Traces”, cada peça (ver Figura 240) detém o estatuto de entidade emocional e 

serve de interface para expressar o conteúdo emocional dos seus utilizadores. O sistema é 

composto por uma base de veludo (ver Figura 239) na qual as peças são colocadas para 

funcionarem: apenas se estiverem juntas – as peças e a pérola, sobre o veludo – o sistema é 

accionado. As peças gravam um extracto de fala (oralidade) ou de sons, de momentos 

considerados dignos de registo (determinados pelo utilizador). A peça, ao ser tocada, pára a  

gravação de áudio, e a mesma acção permite a sua audição (ver Figura 241). No projecto 

“Blossom”, o princípio é equivalente, embora todo o seu enquadramento conceptual esteja 

enraizado num contexto familiar / vínculo determinado (Olivier e Wallace, 2009): o 

sistema pretende manter a ligação entre uma neta e o seu país de origem, o Chipre (onde 

residem os seus avós). Para tal, é composto por um artefacto feito de um galho, uma 

redoma de vidro e selos cipriotas antigos (ver Figura 242-243). Este artefacto não pretende 

servir de adorno do corpo, mas de objecto sobre o qual se reflecte e que activa memórias e o 

sentido de presença de entes fisicamente ausentes (a mesma função que um retrato de um 

ente querido poderá proporcionar). O artefacto está ligado a um sensor que capta a 

quantidade de chuva no Chipre (na aldeia dos avós), e mediante um determinado valor de 

leitura, a flor, no interior da redoma, florescerá (ver Figura 243).  

 

 

 

  
Figura 239: Base de veludo de “Traces”, na qual os artefactos funcionam (Wallace, 2007). 
Figura 240: Forma dos artefactos de "Traces" (op. cit). 
Figura 241: Funcionamento do sistema "Traces" (op. cit.). 

 

 
Figura 242: Artefacto do sistema "Blossom" ( Wallace, 2007). 
Figura 243: Sistema "Blossom" em funcionamento (op. cit.). 
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Ainda na vertente de Design especulativo e crítico, identificámos o  projecto de 

“Representação e Comunicação de Estados afectivos” (Lessa, 2005, 2008) (ver Anexo D), 

que procura levar a reflectir sobre a mediação tecnológica da comunicação interpessoal e a 

expressão de emoções. Este projecto é composto por um sistema que está integrado num 

fato (que se apresenta com forte valor conceptual), e que recolhe dados psicofisiológicos no 

sujeito (ver Figura 244), para os converter em informação multimédia, apresentada ao 

exterior (ver Figura 245). A informação multimédia está organizada em grupos de 

representações emocionais, “unidades multimédia” que expressam um estado afectivo 

genérico (positivo, negativo, relaxamento e surpresa) (ver Figura 245), e que são activadas  

mediante a combinação das leituras recolhidas nos diferentes sensores psicofisiológicos 

(EMG, RC e GSR).  

 

   

Figura 244: Protótipo “Representação e Comunicação de Estados Afectivos”: esquema da estrutura 
integrada de sensores; fato com ecrã, câmara web e saída de aúdio, incorporados; esboço de cenário de 
funcionamento em comunicação interpessoal (Lessa, 2005). 

 

 
Figura 245: Informação multimédia constante das quatro "unidades" afectivas de RCEA (Lessa, 2005, 
2008). 
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A “HugShirt” (ver Figura 246) é um produto desenvolvido a partir do conceito de “vestuário 

inteligente” tendo em vista a comunicação afectiva à distância. Foi desenvolvido por 

Francesca Rosella e Ryan Genz da “CuteCircuit”, em 2006, como uma t-shirt capaz de 

enviar a sensação de abraço, simulando a presença física de contacto (CuteCircuit, 2012).    

A informação é recolhida através dos sensores inseridos na t-shirt, de pressão (para captar 

a força do abraço), temperatura corporal, batimento cardíaco do utilizador, e enviados por 

Bluetooth© para o telemóvel do mesmo utilizador. Através de acessório Bluetooth© para 

software Java, instalado no telemóvel, é possível enviar, para o receptor desejado (também 

a usar uma t-shirt idêntica), a simulação de abraço (op. cit.; Quintanilha, 2007): esta t-shirt 

que recebe a informação, converte-a em calor e pressão nas áreas à escolha (as 

possibilidades são identificadas no wearable, através de círculos laranja; ver Figura 246), 

através de um conjunto de dispositivos aplicados ao/no tecido. 

 

O grupo Japonês Tachi Lab, de investigação em telepresença, propõe um sistema de 

comunicação háptica denominado “ifeel_im” que visa a expressão emocional do indivíduo, 

através da Internet. O termo é a abreviatura da expressão “I feel therefore I’am!”, “Sinto, 

logo existo!”, que evoca a perspectiva emocional como central à existência do homem, tal 

como proposto por neuro-cientistas como Damásio (1994) (ver capítulo anterior). O sistema 

é integrado em diversas aplicações: “HaptiHug”, “HaptiTickler”, “HaptiShiver”, entre 

outras. “HaptiHug” (ver Figura 247) é um artefacto composto por um arnês, vestido pelo 

utilizador e ligado ao sistema computacional (computador), simultaneamente, à interacção 

social do sujeito em fóruns on-line (como o Second Life). O arnês aperta, ligeiramente, 

reproduzindo o efeito de um abraço, mediante a leitura de dados biométricos / psico-

fisiológicos dos outros utilizadores (com quem o sujeito está a interagir), associando-a a 

determinada emoção e agindo (produzindo o efeito de abraço), a partir dessa presunção. 

(Mossesgeld, 2010) 

Este sistema detecta, analisa e determina a associação dos dados a um estado emocional 

específico, aplicando assim a perspectiva “emoção como informação”, identificada por 

  
Figura 246: Duas imagens da "HugShirt", um produto wearable que capta dados psico-fisiológicos do utilizador, e 
transmite a sensação de abraço para a T-Shirt do receptor, através de envio de SMS (CuteCircuit, 2012). 

 



 

 

264 

Boehner et al. (2005). Para um efeito mais imersivo na emoção dos interlocutores (no 

decorrer da interacção social), o sistema disponibiliza também, nalgumas aplicações, o 

som do batimento cardíaco através de uma saída de som (Mossesgeld, 2010). 

Também a partir de um funcionamento idêntico, “SOS – Stress Outsourced” (Shi, 2009) (ver 

Figura 248) é um sistema, desenvolvido no Departamento de Engenharia Eléctrica e 

Ciências de Computação da Universidade de Berkley, que se serve de uma rede de 

utilizadores on-line, para comunicação háptica interpessoal. Aqui, o objectivo é permitir 

que “utilizadores anónimos possam enviar massagens terapêuticas, para aliviar o stress, a 

outros utilizadores” (Shi et al., 2009), procurando preservar a privacidade e 

simultaneamente possibilitar a comunicação afectiva a uma plateia impessoal (op. cit.). 

 

A investigação com comunicação háptica está também presente no projecto de 

investigação “Tactile Hand Gesture Study and Design through Haptic Feedback for 

Affective On-line Communication” (Young, 2011) (ver Figura 249), que integra um conjunto 

de sensores numa bracelete, possibilitando a mobilidade do utilizador, enquanto ele 

comunica os seus estados afectivos em plataformas on-line (Young, 2011), sendo o seu 

objectivo próximo dos sistemas anteriores. 

 

    

Figura 247: "HaptiHug", uma das aplicações do sistema de comunicação háptica “ifeel_im!” do grupo Tachi 
Lab, Japão (Mossesgeld, 2010). 
Figura 248: Sistema de comunicação háptica "Stress OutSource (SOS)" (Shi, 2009). 

 

 

  

 

Figura 249: Imagem de protótipos, representação de estrutura de sensores para a captura de dados psicofisiológicos, 
e estudos para o sistema “Tactile Hand Gesture Study and Design through Haptic Feedback for Affective On-line 
Communication” (Young, 2011). 
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A investigação aplicada aos dispositivos de comunicação móvel de voz e dados, tem sido 

uma das áreas seguidas para desenvolvimento e apresentação de propostas (conceptuais, 

protótipos ou produtos) de comunicação afectiva. Nestes dispositivos, dada a manipulação 

/ contacto manual frequente, a vertente háptica é explorada em várias propostas, 

nomeadamente, como estratégia de expressar as emoções (particularmente como input). 

Mas outras formas de comunicação, entre elas a visual, são testadas como potencial de 

enriquecimento da linguagem usada na comunicação: relacionando a expressão afectiva 

com a expressão visual (usando cor, formas e ícones). 

Na aplicação a telemóveis, destacamos o projecto “ComTouch” (Chang et al., 2002) (ver 

Figura 250),  um dispositivo para comunicação vibro-táctil, que consiste numa capa 

sensitiva à informação háptica, através de um conjunto de sensores de pressão, nela 

integrados, e que convertem essa informação em vibração, com maior ou menor 

intensidade. Desta forma, é intenção dos autores, munir a comunicação remota por voz 

com informação táctil complementar, tendo em vista o enriquecimento da comunicação à 

distância (op. cit.). 

 

 

  

Figura 250: Esboço conceptual para "ComTouch", dispositivo para comunicação vibrotáctil (Chang et al., 2002). 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 251: Imagem do espectro visual/gráfico, passível de ser percorrido, na utulização do sistema "E-moto"(Stahl, 
2005; Stahl et al., 2005). 
Figura 252: Modelo circumplexo da emoção aplicado ao sistema (op. cit.). 
Figura 253: Diagrama explicativo do funcionamento de "E-moto": aplicação de pressão e movimentação no dispositivo,  
integranda no modelo circumplexo da emoção de Russel (segundo a variação de valência e intensidade) (op. cit.). 
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Ainda na área da comunicação móvel, surge o projecto “E-moto" (Stahl, 2005; Stahl et al., 

2005; Stahl & Höök, 2008) (ver Figuras 251-255), que visa a comunicação afectiva através 

do envio de SMS enriquecidos com um fundo de informação visual. O sistema integra a 

informação de entrada, de pressão e movimento (através de sensores de pressão e 

movimento, presentes no dispositivo), permitindo ao utilizador mover-se (ver Figura 253) 

no modelo circumplexo da emoção baseado em Russel (1980) (ver capítulo anterior; ver 

Figura 252) que é fornecido pelo sistema através de um modelo circumplexo contínuo de 

cor e formas (ver Figura 251). Este modelo é uma base gráfica contínua (não discreta), na 

qual o utilizador pode seleccionar a posição que melhor reflecte o seu estado afectivo. Essa 

posição dar-lhe-á o enquadramento que constituirá o fundo da mensagem de SMS que 

enviará (ver Figuras 254-255). A escolha do fundo enquanto caracterizador do estado 

emocional do utilizador, cabe-lhe exclusivamente, sendo este sistema exemplificativo do 

paradigma “emoção como interacção” de Boehner et al. (2005): ele, através da interacção 

com o sistema, determina a sua expressão emocional, seleccionando a porção gráfica que 

melhor se ajusta ao conteúdo escrito que pretende enviar (ver Figuras 253-255). 

 

 

 

 
 

Figura 254: Exemplo simulado do funcionamento do “E-moto”: construção de uma mensagem de SMS que reporta 
felicidade (ver texto: “I’m so Happy!”), com fundo em tons laranja e formas esféricas (Stahl, 2005; Stahl et al., 2005).  
Figura 255: Exemplo de duas mensagens de SMS usando o sistema “ E-moto ”: a primeira em tons de vermelho e 
formas sinuosas e algo agressivas; a segunda em tons de verde e formas indefinidas, fluidas (op. cit.). 

 
 

 
 

Figura 256: Imagens da aplicação para Telemóvel "Mobi Mood" (Church et al., 2010). 
Figura 257: Esquema de integração das funcionalidades e natureza dos dados da aplicação "Context Watcher" da 
Nokia (Koolwaaij et al., 2006). 
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“Mobi Mood” (ver Figura 256) é o protótipo de uma aplicação para telemóvel, com o 

objectivo da partilha de estados emocionais entre amigos, através de uma interface digital, 

que permite o contacto em rede, quando os indivíduos se encontram distantes uns dos 

outros, e em movimento (Church et al., 2010). Esta aplicação associa cor a estado 

emocional, sendo através dela que se estabelece a codificação afectiva. 

Um outra aplicação para telemóvel, que integra a comunicação afectiva é “Context 

Watcher” da Nokia (esquema da integração dos sensores e respectivas funcionalidades 

desta App; ver Figura 257): uma aplicação que serve de assistente ao seu utilizador, 

integrando dados sobre o seu bem-estar físico, a partir da captação do sensor que recolhe o 

batimento cardíaco, mas também de dados de outra natureza, nomeadamente sobre o 

contexto físico envolvente (imagens, geo-localização, informação meteorológica), a 

planificação de actividades inseridas pelo utilizador, entre outros (Koolwaaij et al., 2006).  

SenseMS (Amin et al., 2005) é um sistema de SMS, desenvolvido para PDA (pocket digital 

agenda), com o objectivo de proporcionar uma forma de comunicação mais rica, entre 

adolescentes, suportando a comunicação afectiva. Selecionámos este projecto, que é do 

âmbito da investigação, não só pelo foco a este público-alvo, mas também pela estratégia 

de fusão de formas informativas que contempla: explora associações visuais com o texto; a 

identificação visual da mensagem com uma expressão facial, assim como imagem do 

contexto situacional no qual a comunicação ocorre; a auto-representação do utilizador 

através de avatar; a personalização da mensagem de texto através da selecção de escala e 

cor do texto; o salientar determinadas palavras no texto convertendo-as, automaticamente, 

em representações visuais (pequenos pictogramas) (Amin et al., 2005). 

O projecto evidencia a estratégia de facultar ao seu utilizador uma área de intervenção 

(espécie de secretária, com acesso a caixas de materiais), na qual ele pode construir um 

espaço de representação emocional, através da reunião e montagem de diversos tipos de 

informação (expressão facial, imagem do contexto, cor de fundo da mensagem, tamanho e 

cor do texto) (Boehner et al., 2007). Esta estratégia é, simultaneamente, consentânea com a 

promoção da reflexão sobre a realidade emocional do utilizador, embora não de forma 

expressa (toda a acção se concentra no utilizador: é-lhe dado espaço de intervenção e 

reconhecido o controlo sobre o processo e resultado final). 

Tendo em vista as características do seu público-alvo (já apresentadas no capítulo 

anterior), fortemente criativos e motivados para a edição e manipulação de todo o tipo de 

informação, misturando diferentes fontes e formas, como vídeo, música, imagens, texto, 

etc., e disseminando-as posteriormente, consideramos que esta é uma estratégia 

interessante e promissora (Lessa, 2011).  
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No Departamento de HCI da Universidade de Carnegie Mellon surgiu, em 2006, e no âmbito 

do tema “visualização de informação”, um outro projecto “MoodJam” (Li, I., 2012)(ver 

Figura 258): uma aplicação on-line (um sítio na Internet) que permite a visualização da 

emoção, como forma de expressão identitária. O humano identifica como se sente, 

emocionalmente, seleccionando o que lhe parece mais adequado, sob a forma de 

informação cromática (composições de barras de cor), podendo também acrescentar 

vertente escrita (palavras). A aplicação possibilita o arquivo dos estados emocionais numa 

página definida para cada utilizador e, se este desejar, a hipótese de afixar publicamente 

os seus estados, na página de entrada do sítio (Li, I., 2012; Church et al., 2010). Desta forma, 

funciona de “diário de estados de humor” para que o indivíduo reflicta sobre as suas 

emoções e variabilidade emocional, assim como de “ferramenta de consciencialização para 

manter os utilizadores em contacto com os seus amigos e família” (Dey et al., 2012). 

 

 

Outro sistema que utiliza a codificação cromática e luminosa para expressar intensidade 

afectiva é "VIO: Virtual Intimate Object" (Kaye, 2005; Sengers et al., 2005), uma aplicação 

que se instala no computador pessoal, associada a um programa de comunicação on-line 

como MSN-Messenger©, surgindo na barra de ferramentas do sistema operativo 

 

 

Figura 258: Duas imagens da aplicação on-line  "MoodJam": a primeira corresponde à página para a construção 
cromática que o utilizador associa ao seu estado emocional; a segunda à página inicial onde são afixados os 
estados emocionais que se desejem tornar públicos (Li, I., 2012). 

 

 
Figura 259: Seis imagens recolhidas do funcionamento do sistema "VIO: Virtual Intimate Object", da 
variação cromática e luminosa (Kaye, 2005; Sengers et al., 2005). 



 

 

269 

(Windows©), através de um círculo de cor (ver Figura 259). Ao ser activado pelo cursor 

(“clicado”), o círculo vermelho do VIO no ecrã do segundo interlocutor, intensifica-se, e 

inicia a sua degradação cromática e lumínica, até atingir, ao fim de 12 horas de ausência de 

comunicação, a cor azul e efeito de transparência (ver Figura 259). (Stahl, 2005).  

“My mood” (Oophone, 2011) e “Mood sense” (IGEN, 2010), são dois exemplos de aplicações 

para telemóvel, que exploram o estado emocional do utilizador. Nestes casos, não com o 

objectivo de as comunicar a outrém, mas como forma do utilizador auto-identificar o seu 

estado afectivo, explorando uma vertente lúdica ou de jogo. 

Outras aplicações exploram ainda o input de informação afectiva através da 

representação, simulação ou mesmo leitura das expressões faciais (como enquadrado 

teoricamente pelo capítulo anterior).  

Com a forte infiltração da mediação tecnológica na comunicação interpessoal do grande 

público, as pessoas depressa sentiram a necessidade de integrar informação afectiva nas 

suas mensagens de texto, enviadas por email, ou afixadas nos fóruns on-line ou via 

aplicações de troca de mensagens instantâneas. Esta necessidade levou à difusão dos 

chamados emoticons115, que acompanham a difusão da comunicação mediada por 

tecnologia, especificamente, nos contextos de comunicação pela Internet e por telemóvel 

(envio de SMS). Originariamente, este ícones eram construídos a partir de caracteres 

tipográficos (as possibilidades de expressão emocional que a tipografia fornecia, já haviam 

sido exploradas pontualmente; ver Figura 260), permitindo assim, apenas com o texto 

(mediado por tecnologia), ser possível ampliar e enriquecer o valor emocional da 

mensagem: ao incluir mais pistas cognitivas, simulando, visualmente, uma expressão 

facial (ver Figura 261). O desenvolvimento tecnológico possibilitou, entretanto, a fusão 

entre texto e imagem numa mensagem de email, em conversa nas plataformas de IM, entre 

outros meios, o que motivou, igualmente, a evolução gráfica dos emoticons. Neste 

momento há toda uma panóplia de conjuntos de emoticons disponíveis, quer de modo 

gratuito e facultados por essas plataformas de comunicação, quer comercialmente por 

empresas que oferecem este tipo de produto (ver Figura 262). 

 

                                                
115 Termo que resulta da fusão de duas palavras em inglês: emotion (emoção) e icon (ícone), significando o 
elemento visual representativo de uma emoção ou de um estado de humor, passível de ser enviado ou inserido 
em mensagens de texto, para esclarecer sobre o tom afectivo da mensagem. 
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Sendo de uma aplicação generalizada na comunicação mediada por computador (através 

da Internet ou por telemóvel – SMS), estes ícones são comummente conhecidos e, como tal, 

são funcionais. Por este motivo, algumas aplicações de comunicação afectiva integram-nos 

na sua linguagem. Um destes exemplos é “EmpathyBuddy” (Liu et al, 2003a) (ver Figuras 

263-264), um ícone visual representativo de uma emoção, que funciona de agente de email, 

e que é anexado à mensagem de texto. Os ícones são, automaticamente, adicionados ao 

texto, mediante a avaliação do conteúdo escrito, pelo sistema. Este é um exemplo de 

sistema, a partir do paradigma “emoção como informação". 

O uso de ferramentas para o reconhecimento de estados afectivos, pela indústria do 

Marketing e Publicidade tem sido prática comum. Neste âmbito, a empresa Affectiva, à 

qual também está ligada Rosalind Picard, desenvolve investigação que responde a este 

nicho de mercado. A empresa disponibiliza um produto, “Affdex” (ver Figuras 265-267), que 

permite identificar a reacção emotiva dos espectadores de publicidade on-line: a partir da 

leitura da expressão facial do sujeito, através de uma  webcam, é feita a leitura 

 
 

 
  

Figura 260: Imagem de exercícios tipográficos do séc. XIX, com vista à visualização de "paixões e emoções"; 
desenvolvidos por cartoonistas da "Puck magazine" (revista satírica), na sua edição de 30 de Março de 1881. 
Figura 261: Exemplos de emoticons , “desenhados” apenas com recurso a caracteres tipográficos, para integração em 
linhas de texto. 
Figura 262: Exemplos de pequenas ilustrações “emoticons ". 

 
 

 
 

Figura 263: Agente de email “EmpathyBuddy”: um ícone visual representativo de uma emoção, que é anexado à 
mensagem de texto no email (Liu et al, 2003a). 
Figura 264: Exemplo de conversa de email (simulação de utilização), através do “EmpathyBuddy”, com os ícones a 
ilustrar cada frase enviada (op. cit).  
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(identificação dos pontos-chave, no rosto do participante do estudo), correspondendo-os 

com a estrutura de expressão facial presente no sistema. Este reconhecimento é feito em 

tempo real, simultâneo à visualização do produto pelo indivíduo, e permite identificar 

estados de surpresa, desagrado e a atenção do espectador, despoletados pelo referido 

produto em estudo (Affectiva, 2011). Embora o objectivo desta aplicação seja a comunicação 

interpessoal para fins comerciais, consideramos que o princípio e modelo nos quais se 

baseia, assim como o seu modo de funcionamento, são dignos de destaque, valorizando a 

comunicação afectiva por expressão facial. 

 

O sistema “Miro” (Boehner et al., 2003, 2005, 2007) (ver Figura 268) é uma instalação para 

o espaço de um escritório, com o objectivo de tornar visível a expressão emocional do 

ambiente de trabalho (Boehner et al., 2005; Sengers et al., 2004). É composto por um 

conjunto de “estações de inputs de informação afectiva” espalhados por todo o espaço 

escritório, nos quais os trabalhadores inserem o seu estado afectivo diário (op. cit, p. 62). 

Esta informação é recolhida e centralizada pelo sistema e apresentada, visualmente, num 

grande ecrã, através de movimento e cor de objectos, usando um ambiente gráfico 

evocativo da linguagem pictórica do pintor catalão Joan Miró (1893-1983) (Stahl, 2005, 

p.27). O sistema codifica as informações afectivas inseridas, em cor e formas, mas também 

através de dois aspectos (ver Figura 268): a agregação dos círculos negros, o que decorre de 

um índice de sociabilização; e a intensidade de movimento aplicada à mancha vermelha, 

que reflecte os níveis de energia no trabalho. Segundo os seus autores (Boehner et al.), sob 

o ponto de vista da representação do estado afectivo existente, “o sistema falhou”, no 

entanto “os utilizadores desenvolveram uma consciência do estado emocional no 

 
 

 
Figura 265: Sistema de reconhecimento de emoções "Affdex: medição de emoções através da web", na qual é 
apresentada um linha temporal que permite a associação do momento temporal da publicidade com a 
captação da expressão facial do participante do estudo; na imagem aparece destacada a informação de 
“sorriso” (smile) (Affectiva, 2011). 
Figura 266: A Webcam faz a leitura através de identificação de pontos-chave, no rosto do utilizador, 
enquanto este observa, passo a passo, a mensagem publicitária (op. cit.). 
Figura 267: Imagem de um frame, de um produto publicitário em vídeo (op. cit.). 
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escritório, pelas discussões que o sistema motivou” (2005, p.62). 

Uma outra abordagem que se baseia no princípio da codificação cromática é 

“Affectivecolor” (ver Figura 269), um sistema de “visualização gráfica da estrutura afectiva 

num documento de texto” (Liu, H. et al., 2003, p.740). Esta codificação funciona, através de 

uma barra cromática, com a intenção de representar a evolução emocional ao longo do 

texto, permitindo, inclusivamente, a navegação pelo texto através da barra (Stahl, 2005).    

O sistema usa a classificação das seis emoções básicas, propostas por Ekman e, analisando 

o conteúdo semântico de cada frase, atribui-lhe um valor emocional, estabelecendo, a 

partir daí, a estrutura cromática, expressiva do texto em causa (Liu, H. et al., 2003).         

Para que a informação sobre a codificação cromática seja, objectivamente, entendida pelo 

indivíduo, o sistema integra a presença de emoticons que identificam o estado afectivo   

(ver Figura 269). Este é mais um exemplo da aplicação do paradigma “emoção                   

como informação”. 

O “Kinedit system” (Forlizzi et al., 2003) (ver Figura 270), é outra ferramenta que exprime 

emoção a partir de conteúdos de texto, mas através de movimento induzido no 

texto/tipografia. Este sistema implementa a noção de Tipografia Cinética (em movimento), 

enquanto veículo para a expressão afectiva, nas quais, um vasto conjunto de efeitos 

gráficos aplicados aos caracteres, são evocativos de valor emocional (tipo de movimento, 

alterações de escala, rotações, acelerações ou desacelerações, sobreposições, etc.). 

 

  
Figura 268: Sistema de comunicação afectiva “Miro”, para consciência do ambiente emocional colectivo, do 
espaço de trabalho (Boehner et al., 2003, 2005, 2007). 
Figura 269: Sistema “Affectivecolour” (Liu et al, 2003) 

 

 
 

Figura 270: Duas imagens do sistema "Kinedit system", nas quais se identificam dois tipos de janelas: a de 
selecção do texto, na qual as palavras-chave, indicativas de carga afectiva, são seleccionadas e lhes são 
associadas estratégias gráficas e de movimento; na segunda janela, onde é possível ver o resultado final, a 
dimensão cinética da tipografia / texto está em funcionamento (Forlizzi et al., 2003) 
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Dentro ainda dos projectos de aplicações para a comunicação on-line, através de 

computador e / ou suportes móveis de comunicação (seja ela síncrona ou assíncrona), há 

alguns exemplos que considerámos dignos de referência, para o âmbito do nosso estudo, 

como as aplicações:  

– “Lovestagram” (Trigger, 2012), é uma aplicação desenvolvida à semelhança de 

“Instagram”116, que se baseia no fundamento de comunicar/expressar 

informação através de imagens (possibilitando a manipulação de imagens, 

personalizando-as, muito de acordo com o espírito da geração de N.D.; ver 

secção 2.4.2 “Caracterização do Nativo Digital); no caso de “Lovestagram”, a 

comunicação é mais direccionada para informação com conteúdo amoroso, 

nomeadamente, para o envio de mensagens e /ou cartões de S.Valentim (como 

pode ser visto na Figura 271): 

– “WeConnect” (weConnect, s.d.) (ver Figura 272) também é um sítio de Internet, 

que permite o envio de informação gráfica após a sua manipulação, incluindo 

a inserção de imagem, vídeo, animação e texto; esta é uma plataforma que 

permite a constituição de conteúdos em multimédia digital, e sua 

manipulação, de acordo com as metas do sujeito, tornando-o num produtor de 

conteúdos; esta aplicação visa ainda a constituição de canais direccionados 

para o envio da informação produzida, a um ou vários indivíduos (especificado 

pelo utilizador); 

– “Affective Diary”  (Lindström et al, 2006) (ver Figura 273 e Anexo D) consiste 

numa parte integrada num sistema de comunicação afectiva homónimo que 

serve a função de diário afectivo; este sistema é composto por dois 

dispositivos que colectam informação [um dispositivo para usar no braço, que 

capta informação do corpo do utilizador (dados psicofisiológicos); e um 

telemóvel que regista chamadas telefónicas, SMS’s e MMS’s, fotografias, 

memorandos, etc., tanto recebidos como enviados], e uma aplicação que corre 

em computador (neste caso tablet computer), que centraliza a informação 

captada nos dois dispositivos e a integra numa interface gráfica; a diferença 

principal, aqui, é o propósito da comunicação – não é para outro humano além 

do próprio; no entanto, há aspectos comuns a outros sistemas, como a 

manipulação sob diferentes formas, e a linguagem gráfica ser constituída 

como expressiva de estados afectivos; neste sistema a importância da 

                                                
116 “Instagram” é uma plataforma on-line, criada em 2010, para divulgação de fotografias e que é 
simultaneamente uma rede social, disponibilizada também em vertente App. “Lovestagram” foi desenvolvida 
pela namorada do co-fundador de “Instagram”, funcionando sobre os mesmos princípios, mas direccionada 
para conteúdo amoroso. 
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codificação de informação afectiva é mais presente, enquanto nos anteriores 

dois casos, esta é deixada de modo mais solto, ao critério do sujeito (que 

selecciona todos os elementos integradores da mensagem); dada a 

complexidade deste sistema, consideramos importante observá-lo, mais 

atentamente, como estudo de caso (ver secção 3.6.4. “Estudos de Caso”).  

 

 
 

 

 

 
 

 
Figura 271: Aplicação “Lovestagram”: imagem da entrada na aplicação; e exemplo de afixação de imagens, 
do perfil de um utilizador, esclarecendo sobre os objectivos da aplicação (Trigger, 2012). 

   
Figura 272: Aplicação "weConnect": área da aplicação para a selecção de imagem e inserção de animações  
e texto; área da aplicação que permite re-enquadramento da imagem; e área da aplicação para definição  
do receptor da informação, contituindo-se assim um canal de comunicação entre dois intervenientes (o que 
envia e o que recebe) (weConnect, s.d.). 

  
 

Figura 273: Três imagens relativas ao Projecto "Affective Diary" (Lindström et al., 2006): utilizador com 
computador tablet, no qual corre a aplicação, e dispositivo da captura de dados psico-fisiológicos colocado no 
braço; os três dispositivos que integram o sistema – dispositivo de recolha de dados psicofisiológicos, telemóvel 
e computador tablet; uma imagem da aplicação demonstrando um comentário, a representação visual dos dados 
psico-fisiológicos e uma linha temporal, todos integrados no ambiente gráfico. 
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O sistema “Affector” (Boehner et al, 2005) (ver Figuras 274-275) apoia a comunicação entre 

dois sujeitos, no contexto físico específico de um local de trabalho, proporcionando a 

consciência do ambiente emocional no espaço de trabalho do outro (partilha e empatia, 

como formas de suporte emocional) (Boehner et al, 2005, 2008; Sengers et al, 2005a), como 

descreveremos: dois postos de trabalho, um em cada gabinete, sendo estes adjacentes; um 

ecrã instalado entre os dois, como se de uma janela digital se tratasse (ver Figura 274); este 

ecrã apresenta a imagem, de cada colega ao outro (seu interlocutor), filtrada digitalmente 

pelos dados recolhidos, na leitura dos sensores do respectivo gabinete (os sensores captam 

níveis de luz ambiente, movimento, cor da pele); cada sujeito, tem a possibilidade de 

seleccionar as regras de distorção da sua própria imagem. O objectivo é a aplicação de 

distorção digital (sob aspectos de cor, contraste, entre outros), à imagem de si que se quer 

passada ao outro, centrada especialmente na expressão facial, como modo de manifestar 

emoção (ver Figura 275). Este é mais um projecto que assenta na comunicação da presença 

emocional, através da valorização da consciência empática do outro (Boehner et al, 2008). 

Na sua avaliação, Sengers et al.  (2005a), destacam o carácter de expressividade subjectiva 

que o sistema permite aos indivíduos, pela não imposição de uma codificação da emoção 

determinada pelo sistema, deixando ao sujeito a escolha, selecção e personalização das 

regras de manipulação da imagem. As opções estão, assim, centradas no humano, através 

da representação do contexto no qual este se move (espaço do gabinete), criando um efeito 

visual final de imersão/fusão do próprio indivíduo no dito ambiente. 

 

 

3.6.3 Sumário: Investigação e abordagens recentes 

Da recolha efectuada, concluímos a existência de projectos para a comunicação afectiva 

que exploram: 

– O sentido de presença (consciência da presença emocional do outro ou 

consciência empática do outro) através de linguagem potenciada por 

informação háptica (por pressão, movimento, sopro, calor, etc.), seja ela 

codificada pelo sistema, segundo o paradigma “emoção como informação”, 

como “The Sentic mouse”, “PressureMouse”, ou pelo paradigma “emoção como 

interacção”, como em “TouchPhone”, “LumiTouch”, “Kiss Communicator”, 

 
 

 
 

Figura 274: Imagem do espaço de aplicação do sistema “Affector” em utilização e diagrama de organização 
espacial dos elementos que integra (Boehner et al, 2005). 
Figura 275: Exemplos de resultados gráficos proporcionados pelo uso do sistema “Affector” (Sengers et al, 2012). 
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“ComTouch”, “E-moto”, “Mutsugoto”; mas também através de imagem, da 

expressão facial e corpo como em “Affector” e “Representação e Comunicação 

de Estados Afectivos”; ou através do som como em “Traces” e “Aura”; 

– A expressão emocional ou codificação afectiva através de cor, como central à 

construção de uma linguagem de comunicação, em “E-moto”, “Miro”, 

“AffectiveColour”, “Mobi Mood”, “MoodJam”; mas também presente em 

“LumiTouch”, “Kiss Communicator”, “VIO”, “Affector” e “Mutsugoto”, nos quais 

a cor, a par da luz, são matéria-prima da qual se compõe as linguagens               aí 

exploradas; 

– Representação visual através de formas, evocativas de aspectos expressivos 

(formas quebradas e com vértices, que suscitam uma leitura de agressividade; 

formas fluidas, com curvas, que apelam a valores de suavidade e serenidade), 

está presente como veículo de expressão emocional em “E-moto”, “Mutsugoto”, 

“Affective Diary”, “Representação e Comunicação de Estados Afectivos”, mas 

também passível de existir em “Affector”, de modo mais indirecto (na 

manipulação da imagem);  

– Representação emocional através do movimento de elementos visuais (formas 

ou tipografia) como em “Miro” ou em “Kinedit system”, mas também em 

“Representação e Comunicação de Estados Afectivos”; 

– Representação da expressão facial, através de imagem dos interlocutores, em 

“Affector”, “LumiTouch”, “SenseMS”, “Representação e Comunicação de Estados 

Afectivos”; ou da sua codificação em ícones (emoticons), em “EmpathyBuddy”, 

“Affectivecolour”, e presente, de modo corrente e generalizado na comunicação 

em SMS ou por email; ou imagem do corpo dos interlocutores como em “i wear 

you..u wear me”; 

– A dimensão áudio, com sons em “Representação e Comunicação de Estados 

Afectivos”, a oralidade em “Traces”, e música em “Aura” e “Representação e 

Comunicação de Estados Afectivos”, sendo a vertente musical de grande 

expressividade emocional (Stahl, 2005; Somsaman, 2003); 

– A dimensão privado/público, distinguindo aspectos que fazem parte da 

construção do privado (ocultas do espaço público), que são também 

determinadas pelo tipo de relação entre interlocutores, mas também pela 

natureza do conteúdo a comunicar: maior privacidade revelada por presença 

mais próxima do corpo (“HugShirt”, “i wear you..u wear me”), e de uma 

comunicação mais subtil e num espaço físico privado, como o quarto (“Aura”, 
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“Mutsugoto”), mas também “Blossom” e “Traces”, no espaço da casa e 

concentrado no contexto da comunicação emocional em família; na 

possibilidade de expressão pública (ou em grupo) como em “MoodJam”,”Mobi 

Mood”, “Hapti-Hug” e “weConnect” e “Lovestagram”; na construção de canais de 

informação direccionados para um único utilizador, garantindo a privacidade, 

como em “Lovestagram” e “weConnect”; 

– A importância do contexto físico no qual o utilizador se move, como em 

“Representação e Comunicação de Estados Afectivos”, “Miro” e “SenseMS”; e 

importância do contexto afectivo (de laços afectivos interpessoais), como em 

relação a amigos, presente em “SenseMS”, a colegas no ambiente de trabalho, 

presente em “Miro” e “Affector”, e família, em “Traces” e “Blossom”, mas 

também em “Mutsugoto”. 

A relação com o corpo, enquanto fonte das pistas afectivas é uma evidência, que 

identificámos com a continuada valorização do háptico, integrada em artefactos e 

sistemas de comunicação, mas também da representação visual do corpo, nomeadamente, 

da expressão facial. O corpo é a primeira interface entre o espaço mental privado do sujeito 

(a sua dimensão psicológica interna), e o exterior que o rodeia (ambiente e os outros 

sujeitos) e, a partir dele (ou da relação com ele), provém a informação afectiva que as 

interfaces tecnológicas integram (ver secção 2.2  “Tecnologia e indivíduo” e 2.3.6 “Interface 

e corpo”). Alguns dos projectos apresentados escolhem uma representação das emoções: 

mais próxima da exibição do corpo, como a apresentação da expressão facial (“Affector”), a 

integração de valores retirados com sensores que captam dados psicofisiológicos (GSR, HR 

ou outros; em “Galvactivator”) ou dos sons do corpo (a oralidade, em “Traces”, ou 

batimentos cardíacos), ou ainda da sua simulação (o envio de abraços à distância, por via 

tecnológica – em “HugShirt” e “Hapti-Hug”), ou da representação de expressões faciais 

como através de emoticons ou avatars “que imitam as expressões humanas “ (Stahl, 2005, 

p.26); ou, por outro lado, através de concepção metafórica de aspectos ou dimensões 

corporais, por representação simbólica usando elementos gráficos (formas, cores, etc.; em 

“Mutsugoto”) ou sonoros, (ruídos e / ou música; em “Aura”); ou ainda sistemas que 

integrem aspectos de representação mais “colados ao corpo” e, simultaneamente, outros de 

metáfora (em “Affective Diary” ou em “Representação e Comunicação de Estados 

Afectivos”).  

Entre a maioria dos artefactos117 apresentados e os sistemas  digitais e, de acordo com 

Stahl (2005), os primeiros implicam que a comunicação se estabeleça sincronamente ou 

                                                
117 O uso do termo “artefacto” é atribuído a objetos produzidos pelo homem, e que neste contexto, em 
comparação com os sistemas digitais, se distinguem destes pela presença de fisicalidade.  
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com pouco “espaço” atribuído para a manutenção e arquivo da informação emocional, de 

forma a que esta possa ser acedida mais tarde: como é o caso de “LumiTouch” e 

“Mutsugoto”, nos quais a “mensagem desaparece e pode escapar ao interlocutor, se este 

não estiver lá e naquele momento, para a receber” (op. cit., p.25). Por outro lado, nos 

sistemas digitais “a mensagem é persistente, tornando mais fácil que a comunicação se 

desenvolva ao longo do tempo” (op. cit., p.26): estes sistemas estão mais orientados para 

permitir arquivo de mensagens, leituras assíncronas e também potenciar, nalguns casos, a 

possibilidade de auto-reflexão emocional, tipo diário (como em “Affective Diary”) ou 

sistema de biofeed-back (como em “Representação e Comunicação de Estados Afectivos”).   

Vários dos projectos apresentados propõem sistemas que recolhem (input) no utilizador, ou 

permitem a inserção, de dados afectivos de diversas naturezas, possibilitando ao sistema a 

integração de uma quantidade de informação emocional mais vasta e, consequentemente, 

uma detecção / reconhecimento mais aproximado ao real estado afectivo do utilizador 

(identificado como o paradigma da fusão de pistas afectivas, na área da computação 

afectiva; Paleari e Lisetti, 2006). Aqui destacamos os projectos “Representação e 

Comunicação de Estados Afectivos” e “Affective Diary” dada a variedade de informação que 

integram (e também a diferença em termos de abordagem de interacção HCI, é para nós 

factor significativo nesta selecção). 

Segundo Stahl (2005, p.25), “a selecção de media para a comunicação de afecto pode ser, 

mais ou menos, adequada para o envio de emoticons, fotografias, expressões em avatars ou 

outras formas de comunicar afecto”. Sobre a representação do material, previamente, 

inserido, que é estruturada em informação apresentada pelo sistema (output), verificámos 

que a emoção é, frequentemente, expressa através de várias formas de conteúdo 

informativo, explorando o multimédia. E constituindo, dessa forma, a linguagem veiculada 

em cada sistema, nomeadamente, através de: texto / cor / formas; texto / cor / ícones 

(relativos a expressão facial: emoticons) (como em “Affectivecolour”); texto / movimento 

(como em "Kinedit system"); formas / cor / movimento (como em “Mutsugoto”); vídeo 

(expressão facial) / cor / formas (como em “Affector”); ícones (relativos a expressão facial: 

emoticons) / texto (como em “EmpathyBuddy”); ícones (relativos a expressão facial: 

avatars) / texto / imagem / cor (como em “SenseMS”); imagem / formas / cor / texto (como 

em “Affective Diary”); texto / vídeo / imagem / imagem animada / sons e música (como em 

“Representação e Comunicação de Estados Afectivos”). Estes sistemas potenciam, assim, a 

construção de representação/expressão emocional através de camadas de informação de 

diversa natureza, também já identificada nos conceitos e abordagens de 

artistas/criadores/pensadores como Wagner, Kepes e Appleton (ver secção 3.3.1). Sendo 

este aspecto fulcral na comunicação afectiva, através da expressão e representação 
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emocional de um indivíduo, consideramos que alguns projectos merecem uma análise mais 

aprofundada, seleccionando aqueles que, simultaneamente, investem no multimedia 

digital: “Representação e Comunicação de Estados Afectivos” e “Affective Diary”.  

Julgamos importante, também, aprofundar o modo como os sistemas integram a emoção, 

ou seja, qual a visão que pressupõem (uma visão mais informativa ou, por outro lado, 

interactiva) e como ela é implementada. Nesta vertente, seleccionamos os projectos 

“Mutsugoto”, “Affective Diary”, “Representação e Comunicação de Estados Afectivos”, por 

se apresentarem com perspectivas distintas (escolha também consistente com a diferença 

como estes projectos usam a representação da emoção: por exibição de dados do corpo, e / 

ou por metáfora e representações simbólicas).    

 

3.6.4 Casos de estudo 

3.6.4.1 Mutsugoto 

 “Mutsugoto”118 (Hayashi et al., 2005, 2007) (ver Figuras 276-280 e Anexo D) é um sistema 

de projecção computorizado e interactivo que utiliza luz / cor para simular a dimensão 

háptica, concebido no Laboratório de investigação tecnológica “Distance Lab”, em Forres, 

Escócia. Este projecto foi desenvolvido desde 2004, tendo passado por diversas fases, 

sendo apresentado em contextos de exposições de arte119 (em 2005 e 2007), performance de 

bailado120 e, mais recentemente, sujeito a avaliação no contexto de sistema de comunicação 

para casais em relacionamentos à distância (Black, 2009). 

Para o seu funcionamento o sistema dispõe de um pequeno disco de plástico, semelhante a 

um anel, e que é usado como se de um anel se tratasse (no dedo da mão dos sujeitos, 

respectivamente) (ver Figura 277), ligado a um sistema de projecção. Com o movimento da 

mão do indivíduo, o “anel” produz um traço de luz com uma determinada cor (ver Figura 

278). De modo a atingir o seu fim, a comunicação entre parceiros, separados pela distância  

física, o sistema deve ser instalado no espaço do quarto de cada um dos elemento do casal 

(cada qual com o seu anel e dispositivo de projecção, conectados ao outro), permitindo 

assim que, com os anéis, os indivíduos desenhem no espaço um do outro, e os seus 

desenhos de luz e cor interajam, mutuamente (op. cit.). Como os indivíduos estão num 

espaço de privacidade e intimidade, a intenção do sistema é o desenho no corpo do outro, 

evocando a sensualidade da comunicação, mas também a poesia, dada a sublimação da 

comunicação através do desenho de luz e cor (ver Figuras 276 e 279). Quando há 

                                                
118 O termo mutsugoto pode ser traduzido do japonês como “conversa de travesseiro” (Black, 2009). 
119 Victoria & Albert Museum, “Touch Me exhibition” em Jun-Ago de 2005 e Museu Nacional de Arte de Osaka, na 
exposição de arte contemporânea ”Skin of/in”, em Out-Dez de 2007. 
120 Bailado "Cryptic nights" integrado no ALT-WIN.NING, no CCA, em Glasgow, Escócia, a 02 Julho de 2009. Com 
coreografia de Sue Hawksley, e música e interpretação musical de Peter Gregson. 
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cruzamento (ou sobreposição parcial) dos traços de luz desenhados por ambos, o sistema 

produz uma variação luminosa e mudança cromática, suscitando um significado de maior 

comunhão (ver Figura 278). A tecnologia é explorada de modo quase ubíquo, sendo apenas 

evidente o projector no tecto, sobre a cama (op. cit.). 

 

 

 

 

“Mutsugoto” explora o “sentido de proximidade, intimidade, amor” (Black, 2009). 

Em 2009, o sistema foi sujeito a uma avaliação, para a qual foram seleccionados um 

conjunto de casais com relacionamento à distância. Na utilização, os casais desenhavam 

formas, escreviam perguntas e, segundo uma das participantes, ao fim de algum tempo o 

índice de comunicação era, de tal modo, elevado que existia uma grande comunhão e a 

proximidade era efectiva, permitindo o desenvolvimento de conversas  (op. cit.). 

Os utilizadores reportaram um melhoramento da sua comunicação, ao utilizarem o 

sistema, caracterizando a sua experiência como muito emocional, e permitindo uma maior 

proximidade entre ambos. Reportaram, igualmente, o facto do sistema “permitir uma 

forma diferente de contacto, impossível de explorar com outras formas de comunicação” 

(op. cit.). 

    
Figura 276: Quatro imagens do funcionamento do projecto/artefacto/instalação "Mutsugoto", representando a 
interacção (simulada) entre os dois elemento do casal através do desenho síncrono no corpo de cada um do outro 
(Hayashi et al., 2007). 

    
Figura 277: Anel integrado em "Mutsugoto", que serve de dispositivo de desenho / pintura (op.cit.). 
Figura 278: Três imagens de pormenor das possibilidades de desenho luminoso e colorido, resultantes do 
funcionamento de "Mutsugoto" (op. cit.). 



 

 

281 

Os autores valorizam a simplicidade como a sua maior força: é o facto das pessoas 

possuírem modos distintos de expressão, e de os comunicarem através de atitudes 

diferenciadas, que torna o sistema eficaz, pois ele permite essa abertura a diferentes 

discursos, modos personalizados de comunicar, nos quais os indivíduos estão 

concentrados. Segundo Hayashi (Black, 2009), o facto de não envolver dimensão áudio, e de 

os sujeitos não se poderem ver, assim como estarem inseridos num contexto de 

relaxamento (livres distracções cognitivas externas), “aumenta a concentração e potencial 

a procura de um modo de comunicarem entre si”.  

 

 

 

 

Este sistema veicula um paradigma de representação emocional não codificada, ou seja, a 

representação da emoção está em aberto e é realizada no contexto da comunicação de cada 

casal, no decorrer da interacção (com o sistema e, através dele, até ao outro sujeito). Os 

códigos para a comunicação, assim como, a natureza de elementos gráficos específicos a 

utilizar, que neste caso podem abarcar todo um espectro de desenho de formas mais ou 

menos ambíguas (ver Figuras 276 e 279), símbolos (ver Figura 277), escrita de texto, etc., 

são determinados também pelo contexto e pelos sujeitos em comunicação. Também o ritmo 

da comunicação é decidido pelos intervenientes e pelo seu contexto de comunicação, 

possibilitando uma grande flexibilidade de atitudes de comunicação, que pensamos, 

variarão de caso para caso (contexto psicológico, particularidades dos indivíduos e da 

relação entre ambos). Revela assim, uma valorização da experiência emocional dos 

indivíduos, e da reflexão sobre a mesma (Sas & Dix, 2009), permitindo-lhes a interpretação 

e a exploração das possibilidades do sistema, mediante as suas vontades, intenções, 

ritmos, etc. (Lessa, 2011).                                                                                   

     
Figura 279: Apresentação de "Mutsugoto" na exposição “Touch Me”, no Victoria & Albert Museum, em Jun-Ago de 
2005 (Hayashi et al., 2005). 

    
Figura 280: Quatro imagens da performance de bailado com o sistema "Mutsugoto" (Hayashi e Hawksley, 2009). 
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3.6.4.2. Affective Diary   

O sistema “Affective Diary” (Lindström et al., 2006) (ver Figuras 281-284 e Anexo D) tem a 

particularidade de servir a função de diário que possibilita a “expressão de pensamentos 

internos e arquivo de experiências de eventos passados” (Höök et al, 2008, p.4), 

apresentando-se como um caso particular de uma tecnologia mediadora de comunicação 

afectiva: neste caso poderíamos considerar que um único utilizador é confrontado com 

uma versão de si, no passado. Numa espécie de desdobramento de si, o utilizador vê-se 

perante o reflexo assíncrono do seu “eu”: um alter ego que o sistema lhe devolve (um outro 

“eu”), um “eu” do passado devolvido por um “espelho tecnológico”. Neste sentido, 

entendemos a extensão da definição de sistema de comunicação interpessoal (no qual a 

identidade define a pessoa; e uma identidade pode ser desdobrada em várias  

representações121 – aspecto já discutido, por exemplo, na relação da presença na 

comunicação do “eu” no espaço digital e no espaço físico – ver 2.4.2. “Caracterização do 

Nativo Digital”), a um único utilizador para quem esta interface (sistema) serve de 

ferramenta de reflexão emocional: neste caso serve de espaço de “registo da experiência 

vivencial de acontecimentos passados” (Höök et al, 2008, p.4). 

Esta dimensão de auto-reflexão emocional, considerada como fundamental na 

configuração da auto-imagem do adolescente, nosso público-alvo e, mais globalmente, da  

sua autoconstrução identitária, foi por nós já salientada (ver 2.4.1.1.”Aspectos 

Psicológicos”). Estando contemplada neste projecto procurámos perceber, através do seu 

estudo: que tipo de interacção pressupõe o sistema; que dados recolhe ou espera que o 

humano insira (input); que escolha de media / associação entre media estabelece; e que tipo 

de linguagens integra, para exprimir emoção (output). 

 

                                                
121 Que podem inclusivamente potenciar a flexibilidade emocional, sendo esta fundamental para o 
desenvolvimento pleno do ser humano (ver 2.4.1.4. “Flexibilidade Emocional”). 

 
 

 
 

Figura 281: O sistema “Affective Diary”: a informação, recolhida pelo sensor de dados biológicos é representada 
através das figuras em forma de bolha, no ecrã. A informação do telemóvel é colocada no topo e na linha temporal 
(timeline), e na base apresenta-se a evolução das figuras em forma de bolha (Höök, 2012). 
Figura 282: Imagem do sistema "Affective Diary": ecrã e dispositivo de braço (sensor para a recolha dos sinais 
psicofisiológicos) (humaine, 2008). 
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Os autores visam fornecer ao utilizador “material que servisse de ponte para a experiência 

corporal da emoção” (longe da intelectualização da representação emocional) (op. cit.), a 

partir de informação recolhida no corpo: através de sensores que captam o movimento do 

utilizador (pedómetro) e da intensidade das emoções expressas (com leitura de GSR) ao 

longo do dia (ambos incorporados no dispositivo móvel,  aplicado ao braço; ver Figuras 281-

282). Além destes, também outros dados são inseridos no sistema, como as várias 

actividades com o telemóvel: telefonemas realizados e recebidos; SMS; fotografias 

realizadas; memorandos; a detecção de dispositivos de Bluetooth© (por exemplo outros 

utilizadores com quem poderá ser possível interagir), etc. 

O seu funcionamento está previsto para um cenário no qual o utilizador, durante o dia, 

utiliza os dispositivos de captura de dados (dispositivo de braço e telemóvel), e ao chegar a 

casa, transfere esses dados para o seu computador tablet, onde está instalada a aplicação 

“Affective Diary”.  

Na interface gráfica, os dados são visualmente organizados numa linha temporal, 

utilizando determinados aspectos gráficos para os representar (ver Figura 283-284): 

– O movimento é representado através de uma figura com uma silhueta algo 

antropomórfica e ambígua (segundo os autores) (ver Figura 283) que é alvo de 

alteração de posição de acordo com os níveis de actividade inseridos pelo 

pedómetro; 

– Os valores de intensidade emocional (GSR), são expressos através de variação 

cromática da figura antropomórfica, entre tons frios, como azuis e verdes, e 

 
Figura 283: Exemplo de variação da posição e cor da figura antropomórfica, ao longo da linha temporal: um  
elemento central da representação da emoção na interface gráfica de “Affective Diary”(SICS, 2006). 
 

 

  
Figura 284: Duas imagens do ecrã do sistema “Affective Diary”, nas quais são visíveis variações cromáticas, entre 
outros aspectos: na primeira, destaque para as anotações do utilizador; na segunda, para a detecção de dispositivos 
Bluetooth©, e uma pequena referência a um evento marcado no calendário (Höök, 2012; Publication Design, 2007). 
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tons quentes como amarelos e vermelhos. 

Os restantes dados, como as fotografias, troca de SMS, e detecção de dispositivos 

Bluetooth©, surgirão sobre as figuras antropomórficas, também na linha temporal (ver 

Figuras 281-282): aparecendo as fotografias propriamente ditas; os SMS são referenciados 

com círculos concêntricos; e a identificação de dispositivos Bluetooth©, através de uma 

forma gráfica floral estilizada. 

O utilizador pode, ainda, e de acordo com o espírito de auto-reflexão sobre a sua 

experiência emocional, escrever notas ou inserir pensamentos sobre o material, 

automaticamente, descarregado para o sistema (ver Figura 284). 

Como identificámos, a barra temporal e a representação da figura humana abstractizada 

são os elementos centrais, indo de encontro, parece-nos, ao sentido do sistema se focar na 

experiência emocional presente no corpo: representando um corpo ambíguo, que se vai 

movimentando, assumindo uma postura mais deitada ou mais erecta, ao longo do tempo; é 

também neste corpo que a mudança cromática se efectiva. Sendo nele, e desta forma, 

representada (num símbolo e uma metáfora visual – “um corpo para falar de corpo”) a 

informação recolhida que, através deste elemento gráfico é expressa e, em seu torno, 

constituída a reflexão emocional. 

 

3.6.4.3. Representação e comunicação de estados afectivos  

O projecto de “Representação e Comunicação de Estados afectivos” (Lessa, 2005), pretende 

estabelecer-se no âmbito de Design crítico e especulativo, trabalhando essencialmente ao 

nível do conceito numa reflexão sobre a apresentação da identidade humana, no contexto 

de comunicação interpessoal tecnologicamente mediada, sendo o sistema, e artefacto que o 

integra (ver Figuras 285-291 e Anexo D), desenvolvidos neste projecto como a formalização 

das ideias, servindo de “exemplificação do conceito da forma mais aproximada possível.” 

(op. cit. p.85). O sistema é enquadrado num contexto que entende a comunicação 

interpessoal enquanto confronto de identidades, assumindo (op. cit.):  

“explorar a hipótese de que a representação pessoal (funcionando como 

apresentação da identidade do indivíduo) está em constante mutação devido a 

processos de interacção. Nesta perspectiva, o artefacto desenvolvido funciona 

como uma interface que apresenta a identidade de um sujeito e dinamiza a 

comunicação dessa informação identitária a outros sujeitos, actualizando-a 

constantemente. O artefacto pretende ser interactivo embora, mediante a 

definição do projecto, o sistema permita apenas uma “interacção 

involuntária” do utilizador, pois a apresentação dos conteúdos multimédia é 

despoletada, reactivamente, com a detecção dos estados afectivos.” 
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O sistema é composto por diversos elementos (Lessa, 2005): 

– O fato – de espuma de polímero, que incorpora o ecrã de visualização dos 

Pacotes, a web cam e as colunas (ver Figura 287); 

– A representação dos estados afectivos – as “unidades multimédia”, que 

representam a disposição emocional do utilizador do protótipo, compostos por 

elementos gráficos e sonoros (ver Figuras 288-291); 

– A componente técnica e de programação, organizada num sistema constituído 

por (Dias, 2005) – um Módulo de Apresentação, desenvolvido em PD / GEM; um 

Módulo de Aquisição dos Sinais Fisiológicos, constituído pelo hardware 

“WaveRider Jr.”, eléctrodos incluídos, e pelo software “WaveWare”; um 

Módulo de Detecção do Estado Emotivo, desenvolvido em Java e Matlab; e um 

Módulo do Histórico do Sistema, desenvolvido em Java, MySQL e PHP (ver 

anexo D). 

 
  

Figura 285: Fato do Sistema de Representação e Comunicação de Estados Afectivos (Lessa. 2005): esboço; 
esquema com sensores integrados; imagem de protótipo. 

 
 

 
 

   

Figura 286: Esboço de cenário de funcionamento do RCEA, em comunicação interpessoal (Lessa, 2005). 
Figura 287: Fato (artefacto) para a integração do sistema RCEA: Partes do fato de RCEA com ecrã e respectivos cabos; e 
três pormenores de fato com os dispositivos integrados (webcam, ecrã e saídas de áudio) (op. cit.). 
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Neste sistema os conteúdos multimédia disponibilizam um conjunto de representações 

dos estados afectivos identificados no indivíduo, que procuram explorar as possibilidades 

expressivas dos vários media (imagem, animação, vídeo, áudio e texto) (ver Figuras 288-      

-891). Aquilo que é identificado como estado afectivo genérico, designado por estado 

positivo, negativo, de relaxamento e de surpresa, acontece através da análise que o sistema 

faz do input informativo de dados psicofisiológicos (recolhidos através dos sensores de 

GSR, HR e tensão muscular / EMG), que desencadeia a apresentação no ecrã (integrado no 

sistema) de uma “unidade multimédia” (seleccionada entre as pré-definidas no sistema) 

composta por elementos como imagens, sons, vídeos e texto, concebidos, manipulados, 

organizados e coordenados “interactivamente”, com o objectivo de comunicar não-                  

-verbalmente o estado afectivo que pretendem evocar. O sistema está concebido para 

identificar estados afectivos positivo, negativo, de relaxamento e de surpresa, através das 

duas dimensões da emoção (intensidade e valência). Segundo Lessa (2005, p.90):  

“Para as emoções / ambientes emocionais seleccionados, existe a seguinte 

caracterização através das duas dimensões da resposta emocional (Healey & 

Picard, 1998; Vyzas & Picard, 1998): o Estado emocional positivo / alegria, com 

resposta emocional de alta intensidade e valência positiva; o Estado 

emocional negativo / sofrimento / angústia — enquanto que sofrimento revela 

uma resposta emocional com baixa intensidade, a angústia apresenta uma 

resposta emocional com alta intensidade mas ambas de valência negativa; o 

Estado de surpresa / susto / ansiedade, com alta intensidade da resposta 

emocional; o Estado de relaxamento / calma / bem-estar, com baixa 

intensidade da resposta emocional.” 

As “unidades multimédia” visam uma comunicação não-verbal, valorizando a 

expressividade das dimensões gráficas, sonoras e de interacção sob o espírito de cada 

ambiente emocional e, entendemos, veiculam uma estratégia metafórica na selecção, 

reunião e composição dos elementos que as integram (Lessa, 2005) (ver funcionamento em 

Anexo D). A concepção destas unidades, conjuntos coordenados e reactivos de elementos 

gráficos, tipográficos e sonoros, que funcionam como caracterização de estados emotivos 

genéricos, tem como pressuposto o apelo ao entendimento emocional122.  

                                                
122 Esta ideia baseia-se em pressupostos biológicos e culturais (vivenciais), nos quais a comunicação universal 

da emoção será impossível de atingir; contudo são identificados elementos (gráficos, tipográficos e sonoros) 

que, graças a estratégias de metáfora (ver 3.4.1. “Na comunicação visual: Da expressão da emoção à metáfora”),  

foram considerados capazes de fornecer pistas e recriar, através da sua coordenação, um ambiente que 

estruture determinadas sensações, num público mais ou menos amplo (Lessa, 2005). 
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Um dos aspectos neste sistema, que entendemos ser de referência, é a estratégia 

sistematizada de constituir conteúdos organizados de informação multimédia como 

reveladores de expressividade emocional: “primeiramente, através do impacto da imagem, 

fixa e animada e do som, e numa segunda instância confirmada pelo texto (...). Deste modo 

pretende-se que o texto forneça, também, maior profundidade de leitura a uma estrutura, a 

qual se constitui por camadas que se sobrepõem e se fundem de formas diversificadas...” 

(op. cit., p.92).  Esta opção veiculada no sistema, confere ao multimédia um grande valor de 

expressividade emocional, enquadrando assim a noção de unidade potenciadora de 

expressividade, como no conceito de “Gesamtkunstwerk” (ver 3.3.1. “Conceito de unidade – 

da Gesamtkunstwerk de Wagner às possibilidades actuais proporcionadas pelo 

multimédia digital”). 

Embora o funcionamento do sistema se fundamente numa perspectiva de “emoção como 

informação”, através da recolha de informação psicofisiológica no utilizador e com ela 

decidir (o sistema) que “unidade multimédia” deve ser apresentada (entre as pré-definidas), 

consideramos que o mesmo mantém um espaço de presença fluida da variabilidade 

emocional do utilizador: integrando, no interior de cada “unidade multimédia”, “alterações 

de imagem e som, tornando os conteúdos mais dinâmicos e “interactivos”, ou seja, os 

efeitos gráficos e sonoros no interior de cada” “unidade” é determinado por “interacção 

involuntária do utilizador, o que confere” às “unidades multimédia” a característica de 

reactivas (op. cit.).  

A unidade multimédia que caracteriza o estado afectivo positivo (ver Figura 288) procura 

recriar um ambiente gráfico e sonoro alegre e estimulante, apostando na presença de 

movimento e também cores luminosas e vivas, evocativas de um ambiente quase naive  

relativo à variedade, beleza e exuberância da natureza (Lessa, 2005, pp.92-93 e pp.112-113): 

“é constituída por uma entrada dinâmica (dura cerca de 5 segundos), que, 

tornando-se transparente, dá origem à parte central da representação deste 

estado afectivo (...) que é uma espécie de “puzzle” (…), composta por diversos 

elementos: vídeos que revelam diversos pormenores de uma rosa – estes vídeos 

variam em tonalidade cromática e formas, correndo a diferentes ritmos (uns 

mais lentos que outros); imagens fixas de flores com cores que contrastam 

com as dos vídeos – estas imagens preenchem, juntamente com os vídeos, os 

16 campos da estrutura da grelha; imagens animadas de rosas – estas imagens 

aparecem, subitamente, sobre a supracitada estrutura e crescem, até 

desaparecerem surgindo, posteriormente, no seu tamanho mínimo, noutra 

posição do ecrã determinada aleatoriamente (repetindo o ciclo de 

crescimento), e sendo o seu crescimento tanto mais rápido em velocidade e 
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menos longo em etapas (desabrocham menos) quanto mais o valor do ECG for 

elevado [quanto mais alto for o valor, mais depressa crescem e menos 

desabrocham; quando o batimento é mais lento (valor mais baixo), as rosas 

crescem mais lentamente e atingem tamanhos maiores]; e a dimensão sonora, 

gerada a partir de um sintetizador virtual, caracteriza-se por uma expressão 

límpida e vibrante de um som semelhante ao de uma harpa, evocando um 

espírito melódico de composições orientais, e surge ao ritmo do ECG, 

aumentando de ritmo com o aumento do valor deste índice”. 

 

A unidade multimédia que caracteriza o estado afectivo negativo (ver Figura 289) está 

organizado em três cenas, que funcionam numa escala progressiva de emoção negativa 

(associada a graus de tristeza) (op. cit., p.93): “A primeira cena revela um leve grau de 

tristeza, identificado com emoções como nostalgia; a segunda cena pretende caracterizar 

um sentimento de tristeza mais intenso que o anterior; e a última cena identifica um grau 

profundo de tristeza, associado ao sofrimento e à dor intensa.” 

Segundo o que o sistema assume (Lessa, 2005, pp.93-96 e pp.112-113): 

“Na cena 1 deste pacote, faz-se apelo à sensação nostálgica da passagem do 

tempo, representada graficamente por imagens de nuvens que, lentamente, 

aparecem e desaparecem e, também, pelo correr de um texto cujo conteúdo 

reforça a ideia da incerteza do devir, constatando, lucidamente, a presença de 

um fim inevitável. O valor gráfico das nuvens, manipuladas com uma 

tonalidade carregada de azul-negro, pretende situar o observador da cena num 

ambiente pesado: pode ver o céu com nuvens negras enquanto presságio de 

uma tempestade que se seguirá, estabelecendo-se a metáfora da natureza 

como reflexo do estado de alma do indivíduo. O texto, retirado do filme “The 

Sheltering Sky” (1990) de Bernardo Bertolucci, baseado no romance homónimo  

de Paul Bowles, diz o seguinte: “Because we don’t know when we will die, we 

get to think of life as an inexhaustible well.  Yet everything happens only a 

certain number of times, and a very small number, really. How many more 

 

 

 

 

 

 

Figura 288: Expressão de alegria do utilizador do protótipo e Pacote correspondente ao estado afectivo positivo 
(Lessa, 2005). 
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times will you remember a certain afternoon of your childhood, some afternoon 

that’s so deeply a part of your being that you cannot even conceive your life 

without it? Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many 

more times will you watch the full moon rise? Perhaps twenty. And yet, it all                   

seems limitless.” 

O sentido emocional desta cena é acentuado pela dimensão sonora, com a 

inclusão de um excerto, em ciclo, do principal tema musical do mesmo filme, 

composto por Ryuichi Sakamoto. 

Na cena 1, as imagens das nuvens alternam-se, surgindo e desaparecendo 

graças a um processo de transparência (à variação do seu valor de alfa).              

O movimento é também dado pela passagem contínua do excerto do texto 

retirado do filme supra citado.  

Com a cena 2, pretende-se caracterizar um estado emocional mais profundo na 

tonalidade negativa, recorrendo a valores evocativos de um sentido trágico e 

um tanto desolador do passado, evocando a perda, a morte, a destruição e, 

simultaneamente, algum conforto e esperança na religiosidade. Estes temas 

são explorados gráfica e sonoramente através da manipulação de vários 

elementos: a desolação e destruição exibem-se através de pequenos excertos 

de vídeo, em ciclo, que retratam um terreno baldio, com edifícios parcialmente 

destruídos – o edifício é, aqui, metáfora da identidade, sendo o edifício 

“esventrado” entendido como arquétipo da perda de identidade, e a sua ruína 

uma testemunha involuntária desta perda (privado, família, memória); 

perante o cenário de destruição, as imagens do “Sagrado Coração de Maria”, 

da “Santa Joana d’Arc”, de “Santa Marta” entre outras, transmitem alguma 

tranquilidade – figuras femininas, com candura expressa nos rostos, que 

foram testemunhas de sofrimentos ultrapassados através da dimensão do 

divino; estas imagens representam personagens etéreas e, como tal, aparecem 

e desaparecem no espaço devassado; a música, sob a forma de um excerto, em 

ciclo, de uma Ária da “Paixão segundo S.João”, de J.S. Bach (1685-1750), 

acentua o sentido de perda, religiosidade e algum conforto – o excerto é 

referente à passagem do Evangelho que relata a morte de Jesus, ouvindo-se 

“Chora, meu coração, em honra ao nosso Deus.” (Polydor, 1986).  

O ambiente cromático caracteriza-se, essencialmente, por tons de cinza (áreas 

dos vídeos e das imagens) e negro (fundo), o que sublinha o sentido emocional 

“pesado”, já introduzido na cena anterior. Há, no entanto, algumas áreas de 

cor: uma cor sépia nalgumas partes dos excertos de vídeo, o que evoca a 
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imagem das fotografias antigas, referência ao passado; e ténues pontos de cor 

nas figuras religiosas. Na cena 2, observa-se um dinamismo gráfico dado pelo 

ritmo produzido pelos excertos de vídeo em ciclo e pela alternância das 

imagens das santas que, à semelhança do que acontecia para as imagens das 

nuvens, na cena anterior, também variam em função da alteração do seu valor 

de alfa. A sonoridade é conseguida através de um excerto, em ciclo, de uma 

Ária da “Paixão segundo S. João”, de J.S. Bach. 

A última cena deste Pacote, a cena 3, caracteriza o grau mais profundo de 

estado afectivo negativo: sofrimento e dor. Para o representar, optou-se por 

definir uma estrutura apenas gráfica, omitindo-se a dimensão sonora, por se 

considerar que o maior sofrimento é silencioso e visível ao olhar.  

O resultado final é uma representação com carga simbólica, constituída pelos 

seguintes elementos: uma imagem de fundo que retrata cetim vermelho – 

apela ao sentido mais visceral de dor, evocando a cor do sangue; e uma 

imagem central, é uma fotomontagem inspirada na célebre fotografia de Man 

Ray – apresenta vários olhares com lágrimas, podendo ser entendida como a 

sucessão de vários momentos de profunda tristeza; do interior desta imagem, 

concretamente, do olhar em primeiro plano caem, repetidamente, as duas 

lágrimas, animando singelamente o espaço. Mais parca em actividade gráfica, 

existe um único elemento dinâmico: as duas lágrimas. Nesta cena não              

há som.” 

 

                                
 
 
                                          +                      ++    

 

 

 

 

 
Figura 289: Expressões de tristeza do utilizador do protótipo e cenas do Pacote correspondentes aos graus do estado 
afectivo negativo (Lessa, 2005). 
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A unidade multimédia que caracteriza o estado surpresa (ver Figura 290) é apresentada 

procurando recriar no observador, a sensação de sobressalto: para tal, surge de modo 

distinto das anteriores (op. cit., pp.112-113):  

“Ainda antes de ser apresentado no ecrã o Pacote, já se pressente a sua 

entrada, através do som de passos num soalho, a que se segue um grito, que 

apenas se ouve por detrás das cortinas, criando um suspense acrescido para o 

que de seguida se imagina. Assim que é visualizado o Pacote, o som reproduz 

um batimento cardíaco acelerado.” 

Aqui, “todo o conjunto “palpita juntamente com o utilizador do sistema”, dado que a 

vertente reactiva e de movimento está associada ao sinal de ECG: “Através da variação do 

ritmo de alternância entre as cenas 1 e 2, a normal e a fantasia; afectando a velocidade com 

que se revezam os vídeos, aparecendo e desaparecendo do ecrã (…), o movimento é tanto 

mais rápido quanto mais acelerado for o batimento” (op. cit.). 

O ambiente audiovisual pretende veicular (op. cit., p.97): 

 “a ideia de que cada indivíduo é uma “caixa de surpresas” pronta a ser 

descoberta; para tal, constitui-se em duas cenas que se alternam. Recria-se, 

uma espécie de realidade dual, que varia entre a dita normalidade e uma outra 

onde reina a fantasia: os sujeitos revezam a sua expressão (e identidade), 

entre pessoas”normais” e super-heróis, vilões ou caricaturas. Para isso, 

passam continuamente imagens de indivíduos em bandas horizontais, 

evocando a passagem das pessoas que se cruzam, cruzaram e cruzarão com o 

utilizador do sistema. A par dos indivíduos e sobrepostos à área que estes 

preenchem, surgem pequenos excertos de vídeo em ciclo, representativos de 

lugares distintos por onde passou o utilizador e o lugar onde ele se encontra. 

Para o passado definem-se três lugares distintos: um alusivo à praia, onde se 

vê uma onda contínua; outro à cidade, observando-se o trânsito de uma rua 

num dia de chuva; e o terceiro, referente ao campo, avistando-se uma mancha 

verde com uma casa ao longe.” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 290: Expressão de surpresa do utilizador do protótipo e Pacote correspondente (Lessa, 2005). 
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A unidade multimédia que caracteriza o estado de relaxamento (ver Figura 291) procura 

evocar e expressar um ambiente de calma e bem-estar e, em termos de referência aos dados 

psicofisiológicos, este corresponde à leitura de GSR, ECG e EMG sem ocorrência de 

alterações emotivas (o equivalente à linha basal emotiva do indivíduo, em estado de 

relaxamento). Em termos audiovisuais, de multimédia digital, a representação explora 

uma sensação de fluidez visual e suavidades visuais e sonoras (op. cit., p.98):  

“A base gráfica consiste num vídeo, em ciclo, de um espaço abstracto 

constituído por formas arredondadas onde predomina a cor azul, e que é 

percorrido da direita para a esquerda e vice-versa.  Considera-se que a 

percepção destes elementos disformes transporta o observador do Pacote para 

um lugar irreal e vago, onde se pode sentir protegido. A dimensão sonora 

fortalece esta sensação, fazendo variar sons que vão aumentando de 

intensidade, mas que se apresentam como que filtrados por uma película 

protectora (à semelhança do que se ouve debaixo de água). O som é produzido 

por um sintetizador virtual e varia em função da análise do histograma da 

componente de azul do vídeo de fundo [a selecção da componente de azul deve-

se à sua predominância sobre as outras componentes, neste contexto (Dias, 

2005)]. Para quebrar um pouco a imaterialidade do vídeo, surgem elementos 

visuais mais complexos e que representam formas de vida como bactérias. 

Estes seres habitam num lugar fluído: aparecem no topo do ecrã e descem 

gradualmente até desaparecerem na base. Alguns giram sobre si mesmos. O 

ritmo da queda de todos vai variando, sendo mais lento ou um pouco mais 

rápido, dependendo do valor de ECG.” 

 

Como podemos aferir pela descrição dos aspectos visuais e sonoros, cada unidade explora 

valores de metáfora enquanto representações de ambientes emocionais, apelando a 

aspectos e/ou símbolos que associamos a uma imaginário comum e muitos deles 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Figura 291: Expressão de relaxamento do utilizador do protótipo e Pacote correspondente (Lessa, 2005). 
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relacionados com a experiência do corpo (como enquadrado em 3.4 “A conceptualização da 

emoção”). Por exemplo estes aspectos podem ser identificados em: 

— Elementos visuais como o céu cor de azul-chumbo e com nuvens (enublado), 

que é uma referencia visível na natureza como um sinal que antecipa o        

mau tempo; 

— As referências sonoras a sons que se enquadram no modelo apresentado por 

Juslin (2001, p.231, apud Kimura, 2002), com características de valência 

positiva e intensidade elevada, que são identificados com felicidade; e, de 

acordo, com o mesmo modelo, sons com valência negativa e baixa intensidade 

são identificados com tristeza (ver Figura 122); 

— A presença de movimentos distintos de formas e elementos visuais, que 

evocam aspectos emocionais distintos; aqui, por proximidade ao aspecto 

musical/sonoro, podemos estabelecer a lógica de que movimentos lentos 

referem situações de maior calma e, por oposição, movimentos rápidos e 

desordenados sugerem tensão e nervosismo; esta relação está também 

directamente presente na experiência fornecida pelo corpo – em estados de 

tensão, o batimento cardíaco aumenta e pode ser incoerente (desordenado), 

aumenta a sudação cutânea, e também pode surgir a contracção muscular em 

determinadas áreas do corpo (o que é revertido directamente na leitura de 

dados psico-fisiológicos, integrada no sistema). 

O recurso a narrativa visual e sonora embuída na constituição de cada “unidade” parece-      

-nos, também, ser promotora de um maior envolvimento (também envolvimento emocional) 

do espectador-utilizador (neste caso, o interlocutor do indivíduo que exibe determinada 

“unidade multimédia”), proporcionando também um contexto para a comunicação 

emocional (Leo e Budd, 2006). O facto deste sistema integrar, não só a expressão de 

estados considerados bons ou socialmente aceites no espaço público, como o estado 

positivo ou de relaxamento no sentido em que estes reflectem aspectos multimedia sem 

interferência negativa para o contexto envolvente do utilizador; mas também estados 

como surpresa ou estado negativo, que implicam um efeito de sobressalto ou a exibição de 

tristeza (considerado anómico), aumenta o espectro de expressão emocional do sistema e o 

interesse do utilizador (Zagalo, 2007) e são promotores de sociabilização (Foucault               

et al., 2007). 

Consideramos que, no âmbito do Design especulativo e crítico (no qual se enquadra este 

sistema), os níveis de informação presentes em cada “unidade multimédia” e a sua 

integração, resultam numa proposta de representações que aplicam uma estrutura teórica 
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resultante de aprofundamento científico e, nesse sentido, legítima e efectiva dentro dos 

seus pressupostos.  

Neste sistema a representação da emoção baseia-se na visão “emoção como informação”: 

através do despoletar de uma das unidades que estão pré-estabelecidas no sistema, 

mediante a detecção do padrão de dados psicofisiológicos do indivíduo. E mesmo a 

variação no interior de cada “unidade”, que introduz uma noção de flutuação e 

variabilidade emocional (trazendo uma maior subjectividade e menos determinismo na 

definição emocional), não é definida pelo sujeito. Ou seja, é o sistema que determina as 

regras de funcionamento de representação emocional. Parece-nos que, na perspectiva de 

uma aplicação mais prática, a possibilidade de inserção de conteúdos audiovisuais, pelo 

indivíduo, deveria ser contemplada, assim como a estratégia de associação de conteúdos 

com definição de emoção deveria ser também por ele determinada. Concluindo, 

entendemos que o humano deveria ser o agente das decisões de definição dos conteúdos 

multimédia, enquanto representações emocionais, à semelhança do que observámos em 

sistemas, como por exemplo “Affector”, revelando emoção como expressividade subjectiva, 

tal como destacado por Sengers et al. (2005a), no qual, a visão de “emoção como 

interacção” está espelhada. 

 

3.6.4.4. Sumário: Casos de estudo 

Verificámos ser comum aos casos, a procura da presença do corpo: seja de forma mais 

directa, através da captura da imagem física (por exemplo, através de webcam ou vídeo); ou 

de representação com ligação ao real (por exemplo, através de ícones que representam as 

expressões emocionais, os emoticons); ou de símbolos, evocando-o ou convertendo-o, 

através de metáfora, noutra forma de conteúdo informativo (visual, cor, música, etc.). 

Identificámos também um conjunto de características que potenciam a unidade em 

multimédia, e promovem a expressão emocional dos indivíduos, veiculando dessa forma 

discursos afectivos:  

— A presença do contexto (físico, mas também psicológico-afectivo dos 

intervenientes) (tal como indicado no capítulo anterior), como importante na 

construção de significados afectivos e leituras para a expressão da emoção do 

outro (interlocutores em sintonia) –  veja-se o caso de “Mutsugoto”, onde essa 

empatia é reconhecida pelo sistema e “recompensada” com a alteração 

cromática da linha de luz; a presença do contexto é integrada em RCEA, que 

apresenta em modo contínuo a presença do contexto, no qual o utilizador se 

move, através de entrada da webcam, mas também através da constituição de 

ambientes psicológicos, que são as “unidades multimédias” referentes a 



 

 

295 

estados emocionais genéricos; também em Affective Diary, há a intenção de 

retratar o contexto, cabendo ao utilizador inserir no sistema tudo aquilo lhe 

sucedeu, ao longo do dia (imagens, memorandos, vídeos, SMS’s, chamadas, 

etc.), havendo, assim, uma caracterização não só da acção do sujeito, como da 

sua envolvência (o ambiente exterior ao sujeito e os outros); 

— A inclusão de narrativa (deriva de narrativus, do latim, e significa “contar 

histórias”): Zagalo (2007) aponta a presença de aspectos emocionais como 

estratégia de envolvimento na narrativa; Wright e McCarthy (2008) afirmam a 

constituição de empatia através de narrativa; Leo e Budd (2006) apontam que 

a experiência de design, prevista para o humano, deve incluir um carácter 

narrativo – um aspecto presente de modo bastante evidente em “Affective 

Diary”, no qual é o utilizador que constrói a sua narrativa diária, em torno de 

uma linha temporal; em RCEA, cada unidade multimédia é uma narrativa, com 

um ambiente gráfico e aspectos específicos (cada uma delas “conta uma 

história”), e a ligação entre as unidades é não-linear, depende da interacção do 

sujeito com o sistema;   

— Ser interactivo ou permitir interacção (op. cit.; Jaimes et al., 2006) –  um 

aspecto que, de modo maior ou menor, se encontra em todos os casos de 

estudo mas, dos quais, salientamos “Mutsugoto” como aquele com maior 

índice de interacção (no qual o sistema é mais transparente e menos 

impositivos aos interlocutores); em RCEA,  parte do seu funcionamento é  

reactivo (as unidades são desencadeadas pelas leituras dos índices psico-            

-fisiológicos), embora haja variantes que são determinadas pela leitura dos 

dados em tempo real e que intervêm no interior das unidades pré-definidas; 

com a aprendizagem e experiência de sistema, o utilizador de RCEA pode usá-   

-lo como sistema de bio-feedback, e controlando os seus sinais (induzindo 

maior ou menor relaxamento, pensando em situações que lhe podem fazer 

acelerar o batimento cardíaco, e / ou criar tensão muscular), modelando, desta 

forma, as respostas para determinar a exibição de informação específica; em 

Affective Diary, a organização dos inputs ao sistema, assim como a escolha de 

os manter, cabe inteiramente ao utilizador;  

— A participação do indivíduo na construção de significados (envolver o sujeito 

no desenvolvimento de conteúdos, não o entendendo, unicamente, como 

alguém que faz uma escolha perante material pré-definido) (Leo e Budd, 2006) 

– presente em todos os casos, embora RCEA seja aquele que apresenta parte do 

material de que se compõe a comunicação, pré-definido, mas perante o 
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anteriormente exposto, também nele o indivíduo é interveniente no 

desenvolvimento dos conteúdos, assim como participa (mediante a modelação 

dos sinais e os contextos em que os quiser induzir); 

— Deve reflectir ou expressar personalidade (op. cit.) – um aspecto presente em 

todos os casos, identificado a dois níveis: pelo sentido de unidade gráfica 

patente em cada um deles mas, mais importante, pela integração de camadas 

de significados ricos, que fornecem a cada um destes sistemas um conjunto de 

qualidades reveladoras de personalidade, permitindo que através dele (do seu 

uso) também personalidade possa ser expressa. 

Verificámos igualmente um desenvolvimento de tecnologia, através de sistemas que 

potenciem a “reflexão-na-acção” (Donal Shön, 1983, apud Sengers et al., 2005, p.52) sobre o 

ser emocional próprio, sobre o estado presente e a variabilidade afectiva do sujeito: posição 

defendida na noção de “Reflective design” por Sengers et al (2005), para a qual contribui 

Dunne (2000, 2001) com a abordagem de Design Crítico e especulativo; e também por Sas & 

Dix, em “Designing for reflection on experience” (2009). Os sistemas que possibilitam o 

arquivo ou a estratégia de “diário pessoal” para registo do espaço emocional do sujeito, 

exploram fortemente esta característica. Este aspecto está, abertamente, patente em 

Affective Diary, mas também existe em RCEA, que dispõe de um histórico do sistema, ao 

qual o utilizador pode regressar para efectuar as análises que considere necessárias, 

nomeadamente, observar a sua reacção emocional após um dia de utilização, ou perante 

um situação que identifica como importante. 

A valorização dos aspectos subjectivos e não quantificáveis da emoção, é também uma 

noção presente nos sistemas, atitude que consideramos granjear grande adesão, e para a 

qual a abordagem “emoção como interacção” é central na implementação dos mesmo, que 

“explicitamente evitam a codificação objectiva das emoções” (Leahu et al, 2008, p.425) do 

utilizador. Uma dimensão mais evidente em Mutsugoto, mas que no sistema Affective 

Diary e também em menor percentagem em RCEA também existe. 

Esta perspectiva (da valorização da experiência e da subjectividade) vai de encontro à 

identificação de que o aumento do espectro emocional, deve ser integrado nos dispositivos, 

possibilitando, não só a comunicação e expressão de emoções positivas como de outras 

consideradas negativas (Dunne e Raby, 2001; Zagalo, 2007), o que reverterá num maior 

envolvimento do utilizador no sistema e, segundo Foucault et al., (2007), contribuirá 

também para a provocação / aumento da sociabilização. Uma abordagem assumida em 

RCEA, na qual a expressão de emoções pouco valorizadas pela sociedade (como a actual, 

que valoriza um estado contínuo de bem-estar e felicidade), como Surpresa ou Tristeza, não 

é negada, integrando a sua exibição, tal como as positivas, podendo ser entendida como 
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postura provocatória ou confrontativa. Se, por um lado, esta abordagem pode ser inspirada 

pelo Design Noir, no sentido aplicação de Design crítico e especulativo, por outro lado tal 

como indicado por Dunne & Raby (2001), as emoções negativas potenciam a sociabilização, 

unindo os indivíduos em torno de estranheza, angústia ou mal-estar (fortes motores para     

a conversação). 

 

 

3.7. Sumário 

O conceito de multimédia não surge com o aparecimento das tecnologias digitais. Embora 

este conceito tenha sido cunhado na década de 1960, há todo um conjunto de antecedentes 

que demonstram a existência de conceitos unificadores de linguagens, tendo em vista a 

potencialidade da expressão emocional.  

Uma breve passagem por veículos discursivos, como espectáculos de teatro, ópera, ou 

mesmo cinema, demonstram a evolução desta procura, e revelam a existência de um 

conjunto de características que ajudam a promover a unidade da leitura e também o seu 

potencial emotivo, levando a um maior envolvimento do espectador e utilizador. Estas 

características são: a presença de narrativa; a existência de um contexto físico e 

psicológico; a inclusão de aspectos emocionais nos conteúdos (abrindo o espectro 

emocional, o efeito será maior); promoção do envolvimento do sujeito, com efeitos de 

imersão do espectador ou utilizador. Mais recentemente, assistimos à mudança do sentido 

de envolvimento: do espectador, que no espaço de um espectáculo como, por exemplo, o da 

ópera tradicional, embora dialogante sob o ponto de vista de processamento mental da 

informação e atribuição de significados, de envolvimento psicológico, etc., está sentado na 

sua cadeira; para o indivíduo que age, tendo de realizar alguma acção física que produzirá 

alteração, e aqui falamos de interacção. A interacção é um passo adiante na estratégia de 

envolvimento do sujeito nos conteúdos, daí resultando uma experiência mais rica e 

profunda, sob o ponto de vista emocional. 

Sob a perspectiva da comunicação de emoções, deparámo-nos com o facto de, no ocidente, o 

Discurso emocional ser habitualmente identificado com o Discurso amoroso e, como tal, 

procurámos observar como se organiza em diferentes produtos e épocas distintas. 

Verificámos ser comum a partilha de um ideário amoroso que se foi construíndo em 

sociedade, ao longo do tempo (herdado e actualizado): composto por códigos formalizados; 

com uso de retóricas; utilizando determinadas estratégias de comunicação, entre elas, o 

uso de narrativa e da metáfora. E que este Discurso amoroso tem duas dimensões opostas: 

uma dimensão pessoal, que apela à individualidade e criatividade; e uma dimensão social, 

na qual os factores de colectivo estão presentes e são fundamentais para o reconhecimento 



 

 

298 

e validação emocionais (reconhecimento de códigos comuns, que permitem o 

reconhecimento e aceitação dos discursos, tanto pelos sujeitos aos quais se dirigem, como 

pela sociedade). Em termos de promoção de expressividade emocional, também aqui 

verificámos a estratégia de envolver o interveniente a quem se dirige a mensagem: através 

da sua participação como utilizador, levando-o a ter de agir fisicamente sobre o “veículo”, 

para aceder aos conteúdos; através da escala (dimensão) da mensagem ou da sua 

localização, superior ao sujeito, e que o domina (e não ao contrário); ou envolvendo-o em 

camadas significantes de diversas formas de conteúdos informativos, integrados (imagem, 

texto, música). Denotámos, em muitos dos produtos, uma forte presença do corpo: por 

referências metafóricas no Discurso; através de conteúdos que devem ser identificados 

através de leitura multissensorial; e pelo próprio carácter de fisicalidade, que muitos dos 

produtos integram – uma dimensão de artefacto (“prova de amor”). 

As diversas abordagens de investigação para a comunicação afectiva em Media digital, que 

advém da fundação da área de computação afectiva, em meados de 1990, foram evoluindo a 

partir de uma visão essencialmente informativa e discreta (objectiva, na forma como 

lidava e tentava modelar a emoção), para uma visão mais integradora da subjectividade 

que entende a “emoção como interacção”. Esta última pressupõe que o desenho de 

sistemas, servindo de interface para a comunicação afectiva, invista na experiência de 

interacção, como forma de veicular e expressar emoção: que seja a partir da interacção que 

os significados possam emanar, sendo o humano a peça central deste funcionamento –  é 

ele que lhe dá sentido, não o sistema (inverso à visão anterior).  

O levantamento do estado da arte e a análise dos casos de estudo, fortalecem os aspectos já 

indicados, apontando para a importância da integração de determinadas situações no 

desenho de interfaces para a comunicação afectiva: a valorização da narrativa; a 

integração de um contexto físico e psicológico, fornecendo uma dimensão de 

contextualização social à comunicação; a integração de diversas formas de conteúdos 

informativos (texto, imagem, vídeo, som / música, etc.), com vista a uma comunicação 

multimédia e de cognição multissensorial – o que promove uma comunicação mais rica e 

mais profunda, potenciando a expressividade emocional e a reflexão sobre a experiência 

emocional, através do uso da interface; a exploração da interacção do sujeito, no 

desenvolvimento dos conteúdos e na atribuição de significados, permitindo que este use a 

interface consoante as suas intenções e códigos, podendo com ela estabelecer discursos 

personalizados (a construção de uma camada de material e de significados, que correm 

sobre a interface dando-lhe, dessa forma, utilidade); que o desenho da interface 

proporcione, ao indivíduo, a construção de um espaço para a sua representação e expressão 

emocionais; uma abertura do espectro emocional integrado, ou passível de ser integrado 
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na interface, que abarque as emoções consideradas positivas (e mais aceites pela 

sociedade) mas também as negativas, podendo este facto contribuir como sociabilizante. 

Neste sentido, consideramos mais adequado às necessidade do sujeito, que as interfaces 

integrem uma estrutura agregadora dos aspectos acima referenciados e que permitam a 

modelação personalizada do Discurso: visando uma utilização que impere pela 

flexibilidade, adaptando-se a múltiplos sujeitos e a diferenciados discursos afectivos, não 

se impondo ao humano. 
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4. DISCURSO PARA A COMUNICAÇÃO AFECTIVA: DO CORPO À SOCIABILIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

4.1. Introdução ao capítulo 4. 

A partir do estado da arte, do estudo realizado que integrou as metodologias de inquérito, 

de pesquisa documental e de estudo de caso, cujas descobertas reverteram nas principais 

linhas conclusivas daí retiradas (e identificadas anteriormente), procuraremos organizar a 

estrutura que dê suporte ao Discurso afectivo, na comunicação interpessoal de Nativos 

Digitais. Nesse sentido, propomos-nos desenhar uma estrutura discursiva para ser 

aplicada a uma interface, ou seja, um modelo estrutural de suporte aos discursos dos 

indivíduos, em CMC: um modelo com dimensão conceptual, estrutural e de interacção, para 

a sustentação de linguagens diversas e para a codificação semântica, que integre os 

aspectos, previamente, identificados como adequados à expressão emocional (tendo em 

conta o perfil dos ND). Partiremos de um conjunto de antecedentes: as características do 

Nativo Digital; o modelo de processamento de informação social, que espelha a função 

adaptativa da emoção e valoriza a sua importância em todas as etapas do processo 

comunicação; a centralização do corpo, como fonte de pistas expressivas e local onde a 

emoção é sentida pelo sujeito; a centralização no humano, e não na interface, enquanto 

sintoma de mudança de paradigma na visão de emoção (emoção como interacção). 

Focaremos, ainda, o tipo de formato tecnológico, no qual a estrutura discursiva deverá ser 

integrada e iremos proceder à sua avaliação, de modo, a validar, ou não, a proposta. 

 

 

4.2. Antecedentes  

4.2.1. Caracterização do público-alvo  

Com a identificação das características do público-alvo, os Nativos Digitais, através de 

pesquisa documental e questionário para a verificação das mesmas, numa amostra 

nacional (na qual salientámos os resultados das faixas etárias 13-15 e 15-18 anos), ficou 

referido que (ver secção 2.4.2 “Caracterização do Nativo Digital”): 

– Esta é uma geração “always-on”, que sente uma necessidade premente de se 

manter em contacto constante com a sua rede que vai crescendo [de amigos e 

conhecidos, alargando-a aos “amigos dos amigos” (por regra)] (Turkle, 2006, 
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2008; Watkins, 2008);  

– Usam a mediação tecnológica, particularmente a CMC, como 1ª forma de 

comunicação interpessoal (Palfrey, 2008); 

– No entanto, não deixam de manter, com os seus amigos, comunicação 

presencial (FtF), que privilegiam junto das pessoas que entendem como mais 

próximas (com quem têm vínculos afectivos: família e amigos, embora os 

amigos ocupem um espaço preferencial); 

– Sentem-se à vontade no espaço público, aliás, é aqui que passam a maioria do 

seu tempo – no espaço público digital (nas plataformas on-line para 

sociabilização, nas plataformas on-line de afixação e comunicação de 

conteúdos, como vídeos e listas de músicas, etc.; nos espaços de jogos on-line; 

ambientes virtuais 3D; etc.); 

– Usam este espaço digital como uma extensão natural do espaço físico, 

alternando fluidamente entre os dois, nos quais expressam a sua identidade, 

construindo uma representação que é, simultaneamente, fluida e composta 

por camadas (Palfrey, 2008), e que vai sendo continuamente ajustada/editada 

com novos inputs; 

– São “prosumidores” (Toffler, 1984) criativos (Watkins, 2008; Palfrey, 2008), 

consumindo avidamente conteúdos, sob os mais diversos formatos de 

informação, e manipulando-os criativamente, produzindo assim material novo 

ou remodelado, que de seguida retornam à sua rede de contactos; e desta 

forma expressam a sua identidade pessoal e social, construindo-a a partir de 

listas de preferências musicais e de vídeos que publicam (o que os aproximam 

dos seus pares e revela um componente também afectivo – o que gostam e o 

que não gostam), através dos seus blogues e perfis nas plataformas sociais, 

como o Facebook©; e é esta produção criativa que os seus pares procuram, de 

discursos não oficiais, idênticos aos seus, e não de instituições como a escola 

ou o estado, ou mesmo a família;  

– Revelam dificuldade na expressão e comunicação de emoções, através da 

comunicação presencial, FtF, e entendem o uso da CMC como desinibidor na 

comunicação afectiva, daí justificarem a sua apetência por esta última (CMC); 

– Na faixa etária entre os 13-18 anos, devido às características psico-emocionais 

deste grupo, Kindlon (1999) revela ser comum a existência de um(a) amigo(a) 
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confidente / namorado(a), com quem o sujeito estabelece um vínculo 

preferencial, e a quem deseja falar de temáticas mais privadas, nas quais as 

emoções tomam um papel central.  

 

4.2.2. Adolescentes e flexibilidade emocional 

Face à importância das emoções, estabelecida no capítulo 2., não só nos processos de 

comunicação interpessoais, em qualquer idade do sujeito, mas acrescido da importância 

para os adolescentes, do diálogo e reflexão em torno das emoções de forma a praticarem a 

flexibilidade emocional (para se adaptarem aos papéis afectivos que devem “vestir”, 

consoante as mudanças de interlocutores) necessária ao seu crescimento pleno e saudável 

(Kindlon, 1999), procuraremos:  

– A integração das emoções como algo central, nos processos de comunicação 

interpessoal (no modo como o processo é constituído);  

– A constituição de um espaço que permita a reflexão auto-emocional (no 

decorrer do processo); 

– A possibilidade desse espaço ser de construção de identidade pessoal e social, 

na qual a vertente emocional está presente e, através do qual, o sujeito se 

expresse emocionalmente (enquanto meta e no decorrer do processo); 

– Um espaço direcionado também para falar de emoções (de comunicação que 

não necessita de ser verbal), a temática do processo. 

 

4.2.3. Presença da emoção no modelo de comunicação 

Segundo o que já abordámos, Lemerise e Arsenio (2000), referem que cada indivíduo 

expressa: diferentes estilos emocionais (modos particulares de emocionalidade), tanto em 

termos de (i) uma emoção de fundo que caracteriza o indivíduo (Damásio, 1994); como (ii) 

da intensidade com que sente as emoções; assim como (iii) capacidades distintas de gestão 

emocional (compreensão, domínio e uso das várias emoções) (ver 2.4.1.3 “Presença da 

emoção no modelo de processamento da informação social”).  

Este aspectos convergem no modelo do processamento da informação social, no qual estão 

valorizadas as formas não-verbais de comunicação, como fundamentais à comunicação 

interpessoal, e que toma as emoções como fundamentais e presentes nas diferentes etapas 

do processo de adaptação social. 

Neste modelo, pressupõe-se que a comunicação com os outros surge de um diálogo interno: 

entre o “acervo” interno do sujeito, das suas memórias e da sua experiência emocional, e 

também da sua personalidade emocional (emoção de fundo) com o real que lhe é exterior ao 
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qual o sujeito vai encontrando formas de se adaptar/de lidar. Aqui, a emoção apoia-se na 

função de adaptação ao exterior, um mecanismo fundamental de sobrevivência do 

indivíduo no grupo, enquanto ser social.  

Ao aplicarmos as ideias fundamentais deste modelo, consideramos importante 

direccionarmo-nos para o desenvolvimento de um formato de comunicação        

interpessoal que:  

– Integre o desenho de um espaço, no qual o sujeito possa inserir elementos que 

sejam ou passem a ser o seu acervo e que possua valor emocional – numa 

espécie de arquivo de elementos e materiais com valor emocional pessoal 

(sejam imagens, sons, ideias escritas, etc.); 

– Possa ser um espaço que permita ao sujeito poder personalizar ou construir “à 

sua imagem emocional”, com traços emocionais específicos, e regular 

consoante a sua intensidade emocional ou intensidade emocional dos 

conteúdos que procura expressar; e que se centralize nele enquanto actor 

principal; 

– Lhe possibilite esboçar, construir e testar conteúdos informativos de natureza 

emocional, promovendo a flexibilidade emocional; 

– Lhe permita ser uma interface de comunicação interpessoal, ou partir dela 

(desse espaço) para comunicar com os outros. 

 

4.2.4. Características do multimédia 

Verificámos, no capítulo anterior, o potencial de expressividade emocional através do uso 

de veículos discursivos integrados em sistemas multimédia. Perante essa análise 

reunimos um conjunto de características que intensificam este potencial, quando 

presentes no desenho da interface:  

— A presença do contexto (físico mas também psicológico-afectivo dos 

intervenientes), como de importância na construção de significados afectivos 

e leituras para a expressão da emoção do outro (interlocutores em sintonia); 

— A inclusão de narrativa, como estratégia que suscita uma envolvência 

cognitiva e emotiva do utilizador de tecnologia, levando à constituição da 

sensação de auto-reflexo e de empatia;  

— Ser interactivo ou permitir interacção, também enquanto estratégia para 

proporcionar maior envolvimento do humano, desencadeando a sua 

intervenção sob um ponto de vista activo; 

— A participação do indivíduo na construção de significados, envolvendo-o no 
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desenvolvimento de conteúdos e não o entendendo, unicamente, como alguém 

que faz uma escolha perante material pré-definido; 

— A presença de imagens e cor, na medida em que são fortemente evocativas de 

ambientes emocionais (Liu, 2003), mas de igual modo o uso de som / música; o 

recurso a palavra, texto, e o recurso a som parecem promover a visualização 

mental de imagens; 

— O cruzamento de várias formas modais de informação, resultando uma 

unidade significante composta por várias camadas informativas que se 

interligam, potenciando riqueza em relações e significados;  

— A expressão de personalidade da própria interface, proporcionando uma 

relação do humano com o sistema, que suscite adesão empática mas, também, 

que lhe revele a força emotiva capaz de transportar mensagens 

emocionalmente expressivas. 

A interacção através de multimédia é, segundo Jaimes et. al. (2006), reconhecida como 

eficaz na mediação de comunicação interpessoal caso as interfaces digitais integrem 

alguns, dos seguintes, aspectos:  

– A presença do “contexto social de forma a que uma interacção natural possa 

ocorrer” (op. cit., p.859); 

– A interacção ser desenhada de modo a considerar diferenças culturais entre 

utilizadores (op. cit.); 

– Possuir várias modalidades de input e output informativo (texto, imagem, 

vídeo, etc.) (op. cit.); 

– Forem “facilmente acedidos fora do computador de secretária” 

(acompanharem o utilizador, por exemplo, em plataformas móveis) e 

adaptáveis a diferentes utilizadores - forem flexíveis, personalizáveis             

(op. cit., p.862). 

Os mesmos autores (Jaimes et. al., op. cit.) focam que a abordagem ao multimédia, com uma 

visão centrada no homem (human-centered), terá em conta: o “modo como os seres 

humanos entendem e interpretam sinais multimédia” (como os níveis afectivos, entre 

outros); o modo como os sujeitos “interagem naturalmente” com os contextos culturais e 

sociais onde ocorre, mas também os factores de natureza pessoal, como emoção, atitude e 

atenção, que estão presentes. Por este motivo, consideram fundamental o contributo de 

áreas de investigação como neuro-ciência, psicologia, entre outras, para a delineação de 

uma estrutura de trabalho aplicada a sistemas, que vise um modelo integrador de vários 

medium. Consequentemente, apontam como natural a valorização do multimédia enquanto 
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campo de convergência de diferentes áreas de conhecimento, “no qual poderá ser 

desenvolvido tecnologia que verdadeiramente dê a poio às actividades das pessoas” 

(desejando-se não ser unicamente motivada por desenvolvimentos técnicos, mas por reais 

necessidades dos utilizadores) (op. cit.) (factor também valorizado por Leo e Budd, 2006, no 

design de interfaces para comunicação interpessoal). 

 

4.2.5. Características do modelo de interacção  

Do levantamento e crítica ao modelo de relação utilizador-sistema (integrado nos sistemas 

tecnológicos para a comunicação afectiva), retemos a mudança significativa de paradigma: 

da visão de “emoção como informação”, muito difundida pelas primeiras abordagens em 

computação afectiva, na qual a emoção é reduzida a uma informação numérica e discreta; 

para uma visão mais recente, que entende a “emoção como interacção”, e procura fornecer 

ao humano uma experiência através do uso da interface, através da qual é possível 

comunicar afecto, criando composições significantes e expressivas, emocionalmente, para 

o sujeito. Esta última perspectiva coloca a tónica no humano e não na interface e, como tal, 

deverá ser preferida. Este aspecto poderá implicar a integração de dimensões subjectivas: 

entendendo que cada sujeito terá o seu estilo e perfil, assim como o seu “acervo”   

emocional próprio. 

Na mesma perspectiva, a valorização da emoção, enquanto experiência, está conectada 

com um outro conceito: o da vertente social da emoção, ou seja, entender a emoção como 

um produto social e cultural (Boehner et al., 2005). Nesta medida, a perspectiva de 

funcionamento de um sistema para a comunicação afectiva deverá ter em conta o seu 

carácter social e sociabilizante, havendo flexibilidade na integração da diferença do 

material a ser comunicado e na interpretação do mesmo. Este aspecto pode passar pela 

integração, pelo humano, de elementos de significação ambígua, derivados do seu contexto 

social ou do ambiente do qual deriva a comunicação, personalizados e de significado 

pessoal, relacionados com narrativas individuais, entre outros aspectos. Nesta medida, a 

interface pretende incorporar o contributo do indivíduo, convidando-o à participação 

(Dunne & Raby, apud Leahu et al., 2008). Aqui a presença da distinção entre o público e o 

privado também é importante, valorizando uma dimensão pessoal e outra social, estando a 

sua determinação ao critério do humano. E garantindo sempre que a autonomia e 

privacidade do sujeito são respeitadas. 

Detectámos também a importância do corpo na comunicação afectiva através (ver 

3.6.3”Sumário: Investigação e abordagens recentes” e 3.6.4.4.”Sumário: Casos de estudo”): 

da relação com a fisicalidade, de gestos e aspectos ligados ao corpo para a produção de 

conteúdos; da procura da intensidade da emoção através da integração de pistas 
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relacionadas com a presença do corpo, ou dele derivadas. Este aspecto pode ser 

identificado na procura de materialidade e o uso desta vertente, mesmo nos suportes 

tecnológicos, resulta, por exemplo, em “oferendas” sob a forma de artefactos (ver 3.6.2.2. 

“Artefactos e sistemas para a comunicação emocional interpessoal”). Entendemos que este 

sentido de oferenda poderá também ser explorado através da dimensão digital, se 

valorizarmos o sentido da materialidade através da sua evocação: metáforas e pistas 

expressivas do sentido de corpo. A expressão do corpo para a comunicação emocional 

também pode ser explorada através da constituição de um espaço de dramatização    

(Young, 2001). 

 

 
4.3. Desenho de proposta 

4.3.1. Perspectiva conceptual 

Perspectivamos então uma proposta de estrutura de suporte ao Discurso para a 

comunicação afectiva dos ND, que:  

— Tire partido da tecnologia como adjuvante, ou seja para melhoria da vida dos 

indivíduos, procurando facilitar a expressão e comunicação afectiva deste 

grupo; 

—  Sirva de base à construção de autopercepção e desenvolvimento psico-

emocional do adolescente, permitindo-lhe um espaço de conforto no qual ele 

se sinta à vontade para explorar construtivamente a sua identidade 

emocional; 

— Nessa medida se centre no utilizador e esteja aberto à sua diversidade, 

variedade social e cultural, tendo em vista a sua acção para a construção de 

significados  e de codificação emocional;  

— Veicule assim uma perspectiva construtiva, um espaço de construção 

interpretativo e subjectivo, e não de codificação imposta pela interface; 

— Se centre nas expressões emocionais do corpo e da identidade do adolescente; 

— Explore a articulação de formas modais de expressão, procurando a fusão 

numa unidade multimédia digital, valorizando o conceito de “unidade de 

Discurso = a unidade de veículo discursivo”; 

— Possa estar organizado por níveis (de evolução) no sentido da autonomização, 

procurando promover um sentido pedagógico e de sustentação motivacional, 

disponibilizando alguns elementos e bases para a autonomia na construção de 

discusos particulares do utilizador. 
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Entendemos ser importante que o modelo de comunicação, previsto nesta estrutura, 

integre a funcionalidade de poder criar situações para que o utilizador reflicta sobre o 

processo e simultaneamente lhe forneça “o poder”, a autonomia: possibilitando tempo e 

espaço para a reflexão pessoal sobre a construção emocional (as suas próprias emoções)     

e por conseguinte a sua consciência; possibilitando a representação de emoção;                        

e promovendo a noção de que a representação das emoções do sujeito é da sua 

responsabilidade (pessoal e social). Consideramos ainda que estes aspectos poderão 

promover a flexibilidade, auto-consciência emocional, almejando um crescimento pleno     

e saudável do grupo (adolescentes).  

 

4.3.2. Formato tecnológico 

Perante o acima exposto, entendemos fazer sentido que o formato de comunicação seja 

digital e on-line, o que permitirá maior flexibilidade de acesso em múltiplas plataformas 

(desde as fixas, como computadores de secretária, em casa) ou móveis (como telemóveis de 

terceira e quarta geração ou computadores tablet). Situa-se assim a comunicação, no 

âmbito da comunicação mediada por computador (CMC), o que possibilitará uma maior 

desinibição do nosso público-alvo, inserindo-se num contexto de fluidez e possibilidades de 

fusão de conteúdos, fontes e diversos media. 

Assim, num contexto onde seja possível explorar o multimédia digital, os ND poderão 

desenvolver formas de expressão emocional e comunicá-las aos seus pares, tendo em conta 

o ambiente digital, a que já estão habituados e onde se sentem à vontade. Igualmente 

oferece-lhe a possibilidade de explorar criativamente conteúdos e, de igual forma, a sua 

identidade pessoal e social. 

O desenvolvimento de uma aplicação on-line parece-nos poder reunir os aspectos supra 

identificados, e servirá o propósito de formalização do modelo de estrutura discursiva que 

apresentaremos adiante. 

 

 

4.4. Proposta de interface: Aplicação “Clip-emotion” como formalização do modelo 

Perante o acima exposto, propomos uma formalização da estrutura discursiva que prevê 

um determinado modo de interacção para o indivíduo e que se apresentará sob o formato 

de aplicação on-line. Esta aplicação integrará um conjunto de funcionalidades, que 

entendemos serem adequadas ao suporte da composição de mensagens específicas com 

carácter afectivo, expressando-o. Julgamos, desta forma, podermos dar seguimento à nossa 

intenção de constituir um apoio aos discursos afectivos dos Nativos Digitais. Procuramos 

que esta estrutura sirva de suporte à comunicação afectiva: uma estrutura sobre a qual os 
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ND organizem e construam as suas mensagens personalizadas de comunicação afectiva, 

reflectindo ao longo do processo. Esta interface apresenta uma estrutura com uma 

dimensão conceptual mas, também, uma estrutura semântica, e uma malha de funções e 

estratégias integradas.  

 
 
4.4.1. Objectivos  

Na sequência dos antecedentes acima expostos (ver 4.2. Antecedentes) e coligidos, a partir, 

dos capítulos anteriores, desejamos que a aplicação cumpra os seguintes objectivos:  

– Seja uma interface de comunicação interpessoal, ou que sirva para a 

promoção da mesma (que promova a ligação comunicativa aos outros); 

– Facilite a comunicação emocional com os outros, apoiando a desinibição em 

relação à temática das emoções; 

– Seja um espaço reservado à comunicação de emoções, um canal específico 

para a temática, criando assim um contexto para uma comunicação de 

carácter mais pessoal ou íntimo (em oposição a um canal generalista, no qual 

todo o tipo de temas e conteúdos informativos possam ser veiculados); 

– Apoie o utilizador na dimensão da expressividade emocional, ajudando-o a 

melhor manifestar as suas emoções, em especial aquelas que considera serem 

mais difíceis de expressar / comunicar (quer pela sua natureza, quer por 

aspectos ligados ao próprio indivíduo); 

– Dê “poder” ao utilizador, tornando-o o decisor do modo / formato como 

expressa as suas emoções, possibilitando-lhe um maior controlo; 

– Seja um local para o sujeito poder personalizar ou construir a sua “imagem 

emocional”, com traços emocionais específicos, e os regular, consoante a sua 

intensidade emocional ou intensidade emocional e os conteúdos que procura 

expressar – um espaço de experimentação, mas também de auto-reflexão; 

– Seja um espaço, uma espécie de arquivo de elementos e materiais com valor 

emocional pessoal – um espaço de construção de identidade e de conforto; 

– Seja um local onde o utilizador possa também confrontar-se com a perpectiva 

emocional dos outros, tendo acesso ao que os outros sentem/manifestam 

emocionalmente; 

– Disponibilize várias formas ou possibilidades para expressar uma emoção, 

proporcionando ao utilizador sentir-se na posse de várias ferramentas 

(entendido tanto no sentido mais abstracto, o que consideramos ser positivo 
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pela noção de abertura de possibilidades para a resolução de um problema, 

sinónimo de flexibilidade, proactividade e optimismo; como num sentido mais 

literal de “caixa de ferramentas”, que pretende ir de encontro à postura de 

“prosumidor”, revelada pelo grupo-alvo em questão). 

 

4.4.2. Conceito “Clip-emotion” 

No seguimento da perspectiva unitária de uma comunicação que pretende explorar a 

riqueza de camadas de significados, através de camadas de formas modais de informação, 

articuladas num todo coerente, consideramos o uso do multimédia como fundamental. 

Com ele, as possibilidades de “unidade de Discurso = unidade de veículo discursivo”, e com 

valor de expressividade emocional, entendemos que poderão ser desenvolvidas.  

Para tal, sugerimos um conceito que entendemos unificador e que introduz também um 

sentido de “artefacto digital”, na medida em que é o resultado de uma composição de várias 

modalidades informativas, num “objecto” digital. Este “objecto”, que será construído / 

seleccionado pelo utilizador, pode ser enviado e recebido ou arquivado (para mais tarde ser 

objecto de reflexão ou envio posterior), revelando, assim, alguma proximidade aos 

artefactos-símbolo-de-emoção, com raízes históricas e de tradição persistente. Também a 

noção de “objecto” digital, enquanto contentor de emoção e possuindo uma “autonomia de 

entidade”, pensamos, levará a um distanciamento desinibidor do sujeito, seu autor: o 

sujeito transfere os aspectos emocionais para esta “entidade”, sendo este novo “corpo” o 

mensageiro e, assim, a comunicação é feita de uma modo mediado, evitando os impactos 

que o ND tanto receia (o constrangimento emocional decorrente de não conseguir lidar 

com a reacção emocional do outro). Como identificado no capítulo 2, o apelo da 

comunicação presencial é demasiado forte para que deixe de acontecer, pelo que nos 

posicionamos na perspectiva de possibilitar um espaço e tempo para a representação e 

expressão emocional, mesmo que seja para desbloquear o mecanismo ou motivar o hábito: 

pensar, agir e comunicar sobre as emoções, e reflectir sobre o processo.  

O conceito que propomos é “Clip-emotion”, por analogia a clip-art, enquanto elemento 

anexável, integrável e de natureza digital, oferecendo dessa forma facilidade de uso. Este 

aspecto, em relação à desmistificação da problemática da expressão emocional e sua 

comunicação, parece-nos, poderá ser facilitador e motivo da adesão do grupo de 

utilizadores visado, dada a habituação dos ND às dinâmicas de manuseamento e edição de 

conteúdos, à concentração de elementos (compactação) e redução nos tempos de 

observação e descodificação de conteúdos. O hábito de rapidez no “consumo dos 

conteúdos”, revelando impaciência para tempos de espera e atenção dedicada a materiais 

extensos (em tempo/conteúdos), é também enquadrado pelo conceito que apresentamos: o 
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clip não poderá ter uma duração superior a 15 segundos (à semelhança de outras 

estratégias de comunicação que limitam a extensão de conteúdos, como os 140 caracteres 

que o Twitter© possibilita). Embora o tempo do resultado final (do clip a enviar ou 

arquivar) seja compacto, o trabalho na composição do clip pode ser extenso e aprofundado, 

implicando reflexão e dedicação, também enquadrado pela dedicação e envolvimento na 

edição, manipulação e produção de conteúdos, caracterizador dos ND. Entendemos que o 

apelo a esta acção, que implica o envolvimento do indivíduo em camadas informativas e de 

significados a compôr, suscita a desaceleração e o investimento num espaço construtivo e 

criativo de elaboração identitária: dispor de tempo para investir na construção da 

expressão emocional. Esta é uma das metas do nosso trabalho: uma estrutura que permita 

ser contexto de espaço de construção criativa identitária e, consequentemente, facilitadora 

de reflexão sobre a mesma, pois é necessário pensar para tomar decisões que se traduzam 

em composições gráficas e sonoras, dinâmicas e significantes. E a possibilidade de a elas 

poder aceder (aos resultados finais, e também ao processo de contrução), permite a 

reflexão à distância, comparativa, ao longo do tempo, perspectivando evoluções e 

alterações: uma construção mental de auto-representação pessoal, no âmbito da 

caracterização emocional e das suas cambiantes (identificando emoção de fundo, 

intensidades emocionais, alterações em função de contextos ou dos interlocutores a quem 

se dirige o clip, etc.). 

“Clip-emotion” oferece ao indivíduo a possibilidade formal de comunicar conteúdos 

afectivos através de composições multimédia representativas das suas emoções. Um clip é 

um pacote emocional, composto por elementos como imagem, som, texto, inseridos num 

suporte de vídeo ou animação (por serem integradores das restantes modalidades), e que é 

identificado como um objecto digital (uma unidade) que pode ser composto, enviado, 

recebido e arquivado (tendo em conta a natureza e as opções de privado vs. público, 

tomadas pelo sujeito). Este objecto tem por meta explorar formas não-verbais de 

comunicação, que serão trabalhadas através de uma Interface Gráfica de Utilizador 

(Graphic User Interface - GUI). 

Simultaneamente, este termo identifica a estratégia de representação emocional (que se 

pretende multi-camadas, multi-significante, articulada num todo unitário) e baptiza a 

aplicação onde será implementada. 

 

4.4.3. Características conceptuais e semânticas 

O foco no corpo é assumido como centralizador do desenvolvimento conceptual desta 

estrutura de suporte à comunicação afectiva: do corpo surgem pistas de expressão 

afectiva, é em relação a ele que partem as referências que permitem, desse modo, a 
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conceptualização da emoção (através, por exemplo, de uma estratégia metafórica). E como 

já referido por diversas vezes, o apelo ao corpo e à materialidade parece evidenciar-se como 

uma das metas da comunicação interpessoal: o contacto, a procura de vínculos, como 

subjacente no estabelecimento da relação comunicacional com o outro 

(independentemente da temática dos conteúdos a comunicar, e da natureza dos mesmos). 

Face também à inibição reportada pelos ND, através da comunicação FtF, consideramos 

que não fará sentido contrariar a tendência da mediação por computador, mas assumi-la, 

para através dela procurarmos desencadear práticas que entendemos positivas para: uma 

melhor comunicação interpessoal; o sentimento de bem-estar individual; e para um 

desenvolvimento adequado e pleno do sujeito enquanto indivíduo, e ser social. Posto isto, 

consideramos uma direcção com potencial, a valorização do corpo, enquanto fonte 

temática: pôr os ND a “falar” e reflectir em seu torno. Assim, propomos uma estrutura 

semântica que pode orientar a construção das representações, constituindo áreas de 

“arquivo” de elementos (menú “elements”), nos quais se reúne informação expressiva com 

carácter emocional, com referência a áreas/partes do corpo/modos de expressão usando o 

corpo: expressão facial; gestos; corpo (no sentido de postura corporal); fala; sons; e outros, 

abrindo a estrutura ao ND para a inserção de elementos, quando não ache adequação em 

nenhuma das outras áreas (ver Figura 292). Esta organização semântica assume também o 

corpo como fonte de linguagens verbais e não-verbais, motivando, pensamos nós, para a 

procura de pistas dentro destas, numa prática que desejamos seja também de auto-análise: 

motivando o sujeito a “olhar” para o seu corpo e aperceber-se de que modo “o usa” para 

comunicar, dentro de cada uma das áreas / valências identificadas. 

A construção das representações será, assim, promovida a partir da montagem de “partes” 

do corpo, ou de informação a ela referida (nomeadamente, metafórica ou simbólica, trazida 

por cada ND), através de um processo de “colagem”. Entendemos que a técnica da colagem, 

muito explorada em períodos artísticos como o Cubismo, Dadaísmo ou Surrealismo 

[presente por exemplo na obra de Max Ernst (1891-1976) e de Hannah Höch (1889-1978)], 

promove uma justaposição de significados e potencia a dimensão expressiva. Os 

resultados finais das construções das representações afectivas serão, enquanto um todo 

unitário, algo de novo, mais intenso e afectivamente mais expressivo, quando comparado 

com uma visão isolada das peças individuais que o constituem. Esta é uma valência que 

também pretendemos explorar e que, cruzada com a fusão de media, entendemos 

representar o cerne dos factores expressivos. Na realidade, o próprio conceito de “Clip-

emotion” é representativo desta técnica de fusão. 

Julgamos que a referência ao corpo será mais clara se estiver presente de modo 

sistematizado, pelo que consideramos importante manter a sua identificação logo na 
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entrada da aplicação, situando o utilizador no contexto temático e induzindo desde o início 

a identificação de diversas partes e modos de expressão ao corpo relacionados e, 

consequentemente, a sentidos cognitivos diversos (olhos / visão; mãos / tacto; nariz / 

olfacto; orelha / audição; mas também boca / fala / sons; e outras referências ligadas ao 

corpo) (ver Figura 295). 

 

 
Figura 292: Menú “elements”: de acesso aos elementos através da estrutura de arquivos, organizada segundo 
estrutura semântica (corpo). 

 

 

Sendo importante a definição de um contexto situacional no qual ocorre a comunicação, 

considerámos importante que o espaço digital revelasse um ambiente de segurança para o 

ND: um espaço reconhecível de um contexto seu; confortável, seguro, privado, no qual o 

utilizador possa “desabafar” livremente sem receio de críticas ou de visões que reprovem o 

seu comportamento.  

 

 

 

 

Figura 293:  Pormenores da imagem de fundo da aplicação, presente em todas as páginas da mesma: o caderno 
pessoal de apontamentos; e garatujas e marcas produzidas com riscadores e sobreposição de camadas de 
informação escrita. 
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Esse contexto deve ser um espaço próximo do sujeito e do seu corpo (de onde brotam as 

emoções). Neste sentido e tendo em consideração algumas das respostas dos participantes 

do questionários (que valorizaram a produção de elementos e veículos de comunicação, 

através da manualidade), considerámos que algo que possa estar próximo do gesto é mais 

privado e pessoal. Como também prova a presença de inputs hápticos, em vários sistemas e 

artefactos para a comunicação afectiva, que analisámos no capítulo anterior. 

Assim, identificámos um espaço físico e também psicológico no objecto e ideia de caderno 

ou diário (ver Figura 293), que acompanha o sujeito e no qual ele coloca o bom e o mau, o 

ridículo e o extraordinário: um lugar onde pode experimentar emoções e ter a liberdade de 

as expressar, sem receio de juízos. Embora esta referência seja de uma dimensão 

analógica, entendemos que promove o sentido do gesto, promovendo, também dessa forma, 

a ligação ao corpo (aspecto que queremos presente). 

Este espaço (do caderno) é central e centralizador, de experimentação e de construção 

emocional, que pretendemos seja reflectido como centro das páginas da aplicação: a área 

de trabalho, em torno da qual estão disponíveis vários menús [o menú principal; menús de 

elementos a usar; menús de opções gráficas (para ajustes); menú temporal; etc. (ver 

Figuras 305-310 e 313)]. 

Consideramos ainda que o caderno, enquanto referência que pode ser conotada com a 

escola, associado à aprendizagem e também à faixa etária que queremos atingir pode, 

nesta medida, promover a adesão dos Nativos Digitais à interface: é no espaço físico da 

escola que estes indivíduos ocupam a maior parte do seu tempo; encontram-se numa fase 

de aprendizagem (são alunos), sendo esta uma das características que socialmente os 

define; e o caderno é um elemento que os acompanha desde o início dessa aprendizagem 

(embora possa evoluir nos seus formatos e tipologias). Embora o caderno seja liso, a 

presença de uma grelha pode evocar o sentido do quadriculado (noção de ordem e 

estrutura), presente nos cadernos de matemática. 

Por outro lado, o acto de colocar no caderno informação ou dados pouco organizados e 

aparentemente espontâneos, como garatujas e marcas de riscadores (ver Figura 293), 

procura fazer a ligação ao sentido táctil, do gesto e igualmente ao sentido do rascunho, do  

inacabado, e da aceitação “do erro”. Estes elementos podem, também, ser indiciadores de 

uma postura contra as normas instituídas (pela sociedade, escola, pais, professores), e 

desta forma, entendemos que este aspecto poderá ser tido como um outro factor de 

reconhecimento: a empatia pelo contrariar as regras, que muito define os adolescentes. 
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Procurámos, igualmente, transmitir a ideia de que as emoções acontecem diariamente e a 

todo o momento, e o espaço comum do caderno, enquanto metáfora de aprendizagem, pode 

também ajudar a sugeri-lo. 

O uso do inglês como língua aplicada na identificação do material informativo / descritivo 

da aplicação justifica-se pela procura da atitude de integração num espaço digital público, 

que se apresenta como global, sem fronteiras de nacionalidades ou línguas, no qual o 

inglês é, tendencialmente, considerado a língua universal e global dos utilizadores                

da W.W.W.. 

Ainda de referir que a procura de marcar, desde um primeiro momento, a indução à acção 

de comunicar, levou-nos a integrar, junto da imagem de marca / nome da aplicação (“Clip-

emotion”), a expressão “send it” (envia-o/a), procurando com esta intervenção assumir um 

carácter de pro-actividade, evocando a valorização de um estilo de vida activo 

(inclusivamente ligado ao desporto, pela proximidade de frases publicitárias associadas a 

marcas de desporto como a Nike© – “Just do it”) (ver Figura 295). 

 

4.4.4. Estrutura  

Propomos uma estrutura discursiva que relaciona as vertentes: a linguagem expressiva do 

corpo – expressão facial, expressão gestual, expressão corporal; com a variedade de tipos 

de informação – visual, sonora e escrita; recorrendo à fusão de media, ou seja o multimédia. 

Esta estrutura integra também o conceito de “Clip-emotion”, como o resultado unificador e 

multi-camadas significantes: o produto da interacção utilizador-aplicação que é 

transmitido, enquanto objecto a comunicar, ou seja os clips emotion. E estes clips, como já 

referido, são organizados pelo ND, a partir dos elementos disponíveis ou a inserir na 

aplicação (mesmo no caso dos clips já disponíveis, em “ready-to-use”, a ideia subjacente à 

aplicação é que estes clips possam também ser material produzido pelos ND), além das 

dimensões emoção, significado e contexto. São estes elementos que traduzem as duas 

vertentes: diversidade de informação, com a forma de media distintos; e a vertente 

expressiva do corpo, através da estrutura semântica proposta. Tal pode ser verificado na 

Figura 294, na qual expomos o modelo, que inclui: 

—  A identificação dos níveis de uso na construção de Discurso – nível          

“pronto-a-usar”, nível “com template”, e nível personalizado, aos quais 

correspondem, respectivamente os diferentes e possíveis tipos de resultados 

(de clips) – fechado, estruturado e aberto;  

— A estrutura semântica e estrutura de media, sob forma das quais se 

apresentam os elementos;  
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— A lógica de movimentação – do centro para a periferia, baseado na lógica de 

funcionamento do modelo do processamento de informação social;  

— A inclusão da noção de unidade multimédia – fusão de elementos com 

potencialidades expressivas e que deriva no cunho do conceito de                 

“Clip-emotion”;  

— A constituição de um espaço pessoal – no qual o ND possa organizar os seus 

resultados, potenciando um olhar sobre o seu espectro emocional expresso 

(numa espécie de arquivo pessoal), e também, se assim o desejar, reservar os 

clips que não pretende enviar ou deseja enviar noutro momento; 

— E a centralização no indivíduo – mantendo-o como o gestor das dimensões 

privado vs. público, sendo sempre nele que reside o controlo do que é 

apresentado ou reservado (enviado aos outros ou mantido privado). 

A estrutura discursiva é formalizada numa interface que se apresenta como aplicação      

on-line. Para o desenho da interacção do ND, entendemos que a aplicação multimédia 

deverá ser organizada por etapas de acção, visando integrar diferentes modos de uso, 

explorando diferentes estratégias e ritmos na utilização. Cruzada com uma postura que se 

pretende pedagógica (tendo em conta a faixa etária e as características do público-alvo), 

procurámos uma organização progressiva, no sentido da autonomia dos ND, enquanto 

responsáveis pela sua representação expressiva e sempre pela atribuição de significados. 

Apostámos numa estrutura de funcionamento da aplicação, em três grandes grupos 

organizados por acção do indivíduo: acção; verificação / envio e inação. 

O primeiro é o grupo, acção, é onde se desenvolvem as escolhas, importação de elementos e 

composição / construção do clip e está estruturado em três níveis de acção – as três páginas 

principais da aplicação (ver Figura 294): “ready-to-use”, que disponibiliza clips em modo 

fechado (ver Figura 298); “template”, que disponibiliza uma estrutura para construção de 

clips (ver Figuras 299-300);  e “do-it-yourself”, que permite a construção de clips em modo 

aberto, sem nada definido (ver Figuras 301-302). 

O segundo grupo integra a etapa de verificação do resultado seleccionado / elaborado e do 

seu envio, e é composto por duas áreas (ver Figuras 303, 304, 314 e 316-317): “view result” 

(ver resultado) e “my page” (a minha página). 

E o terceiro, a inacção, é a saída da aplicação, sendo apenas representado botão “log out” 

(saída), que implica a conclusão do uso da aplicação. 
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4.4.5. Funcionamento  

O desenho da aplicação prevê, como indicámos anteriormente, a sua função de interface 

para a expressão emocional e comunicação de emoções, no contexto da comunicação 

interpessoal mediada por computador. Como tal, o uso da aplicação pressupõe que, através 

da estrutura apresentada, o ND tenha acesso a materiais disponibilizados e insira também 

 
Figura 294: Modelo de estrutura discursiva: com a identificação dos níveis de uso possíveis, na construção de discursos; a 
sua estrutura semântica e de media (elementos); lógica de movimentação (do centro para a periferia); a inclusão da noção 
de unidade multimédia (fusão de elementos com potencialidades expressivas) – conceito de Clip-emotion. 
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os seus, para a construção de clips com conteúdo afectivo. 

A aplicação aposta na flexibilidade de uso, para que seja moldada ao indivíduo e não o 

oposto. Nesse sentido, os vários níveis de acção procuram ir de encontro às diversidades de 

perfis de utilizador e suas metas: da abordagem de clips fechados e prontos a usar; 

disponibilização de uma estrutura de construção do clip, para a incorporação de elementos; 

até à liberdade total na área de trabalho para a construção do seu clip.  

De seguida apresentamos o tipo de funcionamento para o qual desenhamos a aplicação, 

recorrendo a exemplos de discursos (com recurso a elementos inseridos e à montagem 

simulada de clips, para melhor o ilustrar). 

Após a entrada na aplicação (ver Figura 295), o ND tem acesso às três áreas (ver Figuras 

295, 298-302): 

— “ready-to-use”, no qual o indivíduo dispõe de um conjunto de clips, resultado 

de material pré-organizado para a constituição de um ambiente emocional 

determinado (mas não identificado descritivamente); os ND têm a 

possibilidade de selecionar estes clips, que são identificados com um número, 

evitando desta forma qualquer tipo de atribuição de codificação emocional; 

será sempre ao utilizador que caberá o processo de significação, orientando a 

sua escolha, e a escolha do destinatário; a lista dos clips disponíveis será 

formada de acordo com os clips que os utilizadores ali integrem, e assim 

manter-se-á, esperamos, renovada (para efeitos de avaliação da proposta, 

foram integrados clips, oriundos do projecto focado na análise de estudo de 

caso: Representação e Comunicação de Estados Afectivos, que aí foram 

desenvolvidos e avaliados, enquanto “unidades multimédia” representativas 

de ambientes emocionais genéricos); (ver Figura 298) 

— “template”, onde é facultada ao sujeito uma estrutura organizada 

formalmente, que evoca o corpo, repercutindo uma estrutura antropomórfica 

(em cruz), e na qual há áreas onde é possível a colocação de elementos; os 

elementos a inserir nas áreas, serão procurados (ou inseridos pelo utilizador) 

no conjunto de “arquivos” – menú “elements” (ver Figura 308), que se 

apresenta como uma estrutura semântica, relativa a modalidades de 

expressão emocional através do corpo (ver Figuras 299 e 300); ao inserir 

elementos próprios, através dos botões “search / upload” (procura/importa), o 

ND tem a opção de os manter privados, ou públicos, sendo que no último caso, 
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os mesmos passam a incorporam o acervo da aplicação em “system”123 (ver 

Figura 308); 

— “do-it-yourself”, onde o indivíduo tem todas as possibilidades, escolhendo a 

partir dos arquivos disponibilizados, elementos pré-existentes124 (“system”), 

como imagens ou sons, ou fazendo a importação de elementos seus, quer 

através de selecção de imagens, vídeos, sons, presentes no seu computador, 

quer através da captura de imagens ou de vídeo (exemplo: captura de imagem 

ou vídeo de expressão facial, ou de gestos ou de posturas corporais, através da 

webcam) (ver Figuras 301 e 302).  

Nas áreas onde é possível a inserção e manipulação de elementos dentro do clip, ou seja em 

“template” e em “do-it-yourself”, a aplicação disponibiliza possibilidades de ajustes 

gráficos, ao clip e a alguns dos elementos que o compoêm, via menú “adjustment” (ajustes) 

(ver Figura 309): a inserção de uma cor, de uma textura ou imagem, como fundo do clip; o 

tratamento da luminosidade do clip, fornecendo-lhe um carácter mais sombrio ou 

luminoso; alterando a escolha tipográfica da fonte usada para o discurso. Desta forma, 

pretendemos fornecer hipóteses de “puxar” o valor emocional para diferentes ambientes, 

não só cromáticos, como lumínicos, mas também de tom de “voz” do discurso. 

São também dadas possibilidades de manuseamento no tempo dos elementos inseridos 

(aparecimento / desaparecimento e duração). Tal é feito através de um menú denominado 

de “timeline” (barra temporal), que não está sempre presente na área do browser, mas ao 

qual se acede pelo botão colocado no canto inferior direito da área de trabalho (ver       

Figura 306).   

Após a composição/construção do clip, na área central de construção (na área central do 

caderno), o utilizador acede à área de “view result” (ver Figuras 303, 304 e 314), para enviar 

para um(a) amigo(a) ou salvar o resultado final num arquivo. A aplicação disponibiliza dois 

tipos de arquivos: o arquivo privado e pessoal, que é o conjunto dos clips que um sujeito vai 

construíndo e reunindo no seu acervo individual, e ao qual pode aceder em “my page” (ver 

Figuras 316-317); e o arquivo de “ready-to-use”, que é para acesso por todos os utilizadores 

da aplicação, disponibilizando clips prontos a usar. Os ND vão, desta forma, mantendo e 

                                                
123 Os elementos integrados na área “system” (arquivo de elementos da aplicação) foram recolhidos por um 
grupo de indivíduos, dentro do público-alvo de utilizadores a quem se dirige a aplicação, para efeitos de 
validação. Foi reunida uma amostra de conveniência (filhos de familiares e amigos), formada por 5 indivíduos, 
todos estudantes entre os 13 e os 15 anos de idade. E foi-lhes solicitado que recolhessem e apresentassem, 
imagens, sons/músicas e palavras/expressões, para cada uma das seguintes emoções primárias: alegria, cólera, 
tristeza, medo e surpresa, e de acordo com a estrutura semântica estabelecida (expressões faciais, corpo, 
gestos, discurso, sons). 
124 Idem. 
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renovando o stock de clips em “ready-to-use”: os mais recentes serão apresentados no topo 

da lista deste arquivo. 

Em “my page” (ver Figuras 316-317), o ND pode ainda ajustar/alterar as definições da sua 

página pessoal (página do utilizador na aplicação), personalizando o seu “espaço 

emocional”: ajustando os valores cromáticos, assim como as estratégias de apresentação 

dos clips (que podem ser visualizados). Esta personalização contempla a selecção das 

definições como: clip mais recente, isolado ou em mosaico; ou conjunto aleatoriamente 

apresentado pelo sistema dos clips, daquele ND, presentes na aplicação; entre outras; e 

também a possibilidade de se inserir um texto introdutório. Há uma pré-definição (default) 

para a apresentação da página, que é aquela que surge quando o utilizador está a iniciar as 

alterações das suas definições, apresentando o clip mais recente por ele guardado (clip em 

modo isolado) (ver Figura 316). 

Na entrada da aplicação, julgamos ainda fazer sentido, por motivos pedagógicos sobre as 

emoções e também para esclarecimento sobre a aplicação, a existência de duas áreas 

informativas, respectivamente (ver Figuras 296-297): “emotion info” (info sobre emoção) e 

“help” (ajuda). Estas áreas aparecerão, após a página de entrada, da primeira vez que se 

acede à aplicação. No decorrer da utilização e em visitas posteriores, o ND a elas terá 

acesso através de uma hiperligação patente no topo da zona lateral direita de cada página 

(ver Figura 307). Para cada área específica (“ready-to-use”, “template”, “do-it-yourself”, 

“view result” e “my page”) a página informativa “help” é contextual: constituída por duas 

páginas, a primeira é específica da localização onde se encontra o utilizador, e a segunda é 

a genérica que aparece aquando do primeiro acesso à aplicação. 

Do mesmo modo, consideramos que outras dimensões podem enriquecer o uso da 

aplicação. Nesse sentido, integrámos a possibilidade de preenchimento de etiquetas 

descritivas, os “labels”, para cada elemento compositivo (ver Figuras 304 e 312). Esta opção 

permite ao ND caracterizá-lo emocionalmente, segundo a sua própria perspectiva [e 

através das duas vertentes intensidade (arousal) e valência (valence), que aqui surgem 

como “intensity” (intensidade) e “value” (valor) para ser semanticamente mais acessível   

ao público-alvo], e anexar-lhe um breve comentário (ver Figura 312). Isto é disponibilizado 

ao utilizador na página “view result” (ver Figuras 303-304), onde ele vê e prepara a 

finalização do clip. O ND pode optar por não preencher as etiquetas, e neste caso as áreas 

de conteúdos aparecerão vazias (“<none>”). No momento em que está a inserir a informação 

nos labels da cada elemento ou do clip, ele é confrontado com as escolhas, de intensidade e 

valor, dos outros utilizadores da aplicação (caso tenham escolhido elementos da aplicação) 

(ver Figuras 303 e 311): esta é uma informação de carácter estatístico, que é visualizada ao 

passar com o cursor por cima dos elementos colocados na área de trabalho, e à qual apenas 
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o utilizador tem acesso informativamente, nesta fase, não ficando integrada no seu clip.     

É uma informação “flutuante” e apenas pontual, que pensamos poderá ser importante sob 

o ponto de vista da maturação emocional, para contextualizar a perspectiva emocional 

própria, com a dos outros. 

Além da função de caracterização emocional específica, os “labels” cumprem assim, 

também a função de integrar informação contextualizante (quer de situação, quer da 

natureza da comunicação), servindo como mais uma modalidade informativa, a 

acrescentar às restantes (imagens, sons, vídeos, animações). Esta vertente é uma 

“legendagem móvel” (texto), que se sobrepõe às imagens / vídeos, e que pode ser activada e 

desactivada pelo receptor da mensagem (do clip), aquado da sua visualização (ver       

Figuras 315 e 312).  
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Figura 305: Menú lateral esquerdo, presente nas páginas principais da aplicação. 
Figura 306: Menú “timeline”, presente nas páginas dedicadas à acção: onde é possível fazer a gestão dos tempos de inicío/duração e 
fim dos elementos, inseridos na área de trabalho. 
Figura 307: Menú de apoio à utilização da aplicação, presente em todas as páginas da aplicação. 
Figura 308: Menú “elements”: para acesso aos elementos organizados na da estrutura de “arquivos” semânticos (corpo).  

 
Figura 309: Menú para "adjustments”, para efectuar ajustes gráficos aos elementos inseridos na área de trabalho (presente nas 
páginas "template”  e "do-it-yourself”). 

 

 

 

 
Figura 310: Conjunto de botões presentes em "view result": para a visualização do clip e activação de labels. 
Figura 311: Pormenor da informação estatística, relativa a um dos elementos. 
Figura 312: Pormenor da informação do label relativo ao elemento expressão facial, já preenchido com a informação que 
qualifica emocionalmente o elemento e com comentário do utilizador.  
Figura 313: Menús presentes na página "view result": menú para inserção da informação que qualifica os labels; escolha de 
retorno à edição do clip; e menú para nomear e enviar ou arquivar os clips (dentro da Figura: de cima para baixo). 
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4.4.6. Público vs. privado  

Com vista a manter a autonomia do indivíduo e garantir a sua privacidade e, em 

simultâneo, disponibilizar-lhe as potencialidades para a expressão e comunicação de 

emoções, equipámos a aplicação com as escolhas que, pensámos, permitem dar ao ND a 

gestão da dimensão privado vs. público, no uso da aplicação.  

Assim, aquando da inserção de elementos novos e próprios na aplicação, através do menú 

“elements” (ver Figura 310), presente nas páginas “template” e “do-it-yourself”, é solicitado 

ao sujeito que escolha se pretende que esse elemento a inserir seja privado (apenas para 

seu uso), ou público (passando a ser incluído na área do respectivo elemento, da aplicação, 

ou seja, em “system”).  

No momento final, na etapa de visualização, em "view result", o ND vê-se novamente 

perante uma escolha de privado vs. público, relativa ao destino a dar ao seu clip. Pode 

decidir pelo envio do clip, através de email, para destinatário(s) definido(s). Ou em 

alternativa, pode guardá-lo num dos arquivos presentes na aplicação: no arquivo pessoal, 

identificado como “my clips” e acessível através de “my page”, para o utilizar mais tarde, 

ou incluí-lo na sua página pessoal (my page); ou no arquivo “ready-to-use”, que fornece aos 

utilizadores da aplicação os clips fechados e prontos a usar. Este arquivo de clips , em 

“ready-to-use”, poderá, a partir do momento em que funcione como base de dados, 

possibilitar novas valências: como um ranking dos clips mais escolhidos, além da sua 

ordenação pelo mais recente (já prevista). 

Também pode divulgar a sua página pessoal junto de um ou mais amigos, de modo análogo, 

ao de divulgação dos clips: enviando-a por email, mais concretamente, enviando por email 

o link da página (ver Figura 317). Doutra forma, a sua página é mantida pessoal, sem 

qualquer exposição pública, à revelia do seu autor. 

Apenas nos dados estatísticos, que a aplicação reúne a partir da avaliação de intensidade e 

valor emocional aos elementos públicos (presentes e disponibilizados em “system”; ver 

Figura 310), a informação recolhida dos vários utilizadores lhes é devolvida enquanto uma 

informação de grupo. Esta é a única excepção de um dado inserido pelo ND ser usado pela 

aplicação, convertendo-o num dado global, garantindo anonimato, desta maneira.  
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4.5. Avaliação  

De modo a validarmos, ou não, a nossa aplicação foi necessário fazê-la passar pelo crivo 

avaliativo do público-alvo a que se dirige. Esta avaliação visou aferir a opinião e o grau de 

satisfação de um grupo de utilizadores da aplicação “Clip-emotion”.  

 

4.5.1. Materiais  

4.5.1.1. Protótipo  

Para tal, desenvolvemos um protótipo da aplicação, que a pretende simular (ver Anexo E). 

Segundo Hom (1996-2011), este protótipo poderá ser identificado como de “alta fidelidade” 

(high fidelity125), pois procura simular não só a vertente visual da aplicação, como torna 

presente o sistema de navegação e as acções que são disponibilizadas pela aplicação 

(permitindo acções com o “rato”, e reações de aparecimento de menús, abertura de novas 

janelas, mudanças de estado, etc.). O protótipo, na sua globalidade, mimetiza o real 

funcionamento da interface, embora nalguns aspectos apenas os simule: cria caminhos 

completamente funcionais, para que o participante possa percorrer as hipóteses oferecidas 

pela aplicação, testanto os vários níveis, desde a selecção / composição, até ao envio de um 

clip, deixando outras partes por implementar. Esta característica, de acordo com o mesmo 

autor (1996-2011), define uma abordagem “vertical” ou de verticalidade. 

Quando se trata de interfaces de software, os protótipo que as representam são 

habitualmente construídos com ferramentas como DreamWeaver©, linguagem HTML, ou 

equivalentes (op. cit.). No nosso caso, usámos Flash© da Adobe, com recurso a alguma 

linguagem de programação ActionAcript 1.0 e 2.0, para desenvolver um protótipo que se 

aproximasse, o mais e melhor possível, da aplicação desenhada, tarefa na qual investimos 

grande esforço para aprendizagem de ferramenta e linguagem, dadas as especificidades 

que envolvem.  

 

4.5.1.2. Instrumentos de medida  

Para instrumentos de medida na avaliação da aplicação utilizámos questionários (ver 

Anexo G), uma prática inspirada na avaliação de interfaces, desenvolvida na Universidade 

de Maryland – o QUIS (“Questionaire for User Interface Satisfaction”), e uma base de 

trabalho validada e reconhecida (Hix & Hartson, 1993; Branco, 1996). E aplicámos, nos 

questionários, o método de diferenciais semânticos (Jones, 1992), de modo a proporcionar, 

aos participante, a quantificação de aspectos conotativos (Branco, 1996, p. 276). Esta 

                                                
125 Por oposição, a prototipagem de “baixa fidelidade” (low fidelity) usa materiais como papel e lápis para 
recriar a aplicação: desenhando ecrãs ou imprimindo-os em papel; e simulando botões com folhas de “Post-it©”, 
ou equivalente (Hom, 1996-2011). 
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estratégia está também integrada nos questionários QUIS e foi aplicada por outros 

investigadores, à sua semelhança. Na nossa avaliação, optámos pela estratégia de pares de 

atributos, no método de classificação por diferenciais semânticos, que estabelece uma 

oposição de atributos: colocando em pontos extremos de uma escala de valores (no nosso 

caso, entre 1 e 5), os atributos opostos; o ponto central da escala, que é o valor 3, traduz a 

posição de neutralidade. Assim, o participante identifica a sua opinião, posicionando-se na 

escala (op. cit.) (ver Figura 309). A escolha da escala de classificação entre os valores 1 e 5 é 

justificada pelo grupo etário dos participantes: embora outros investigadores usem escalas 

com maior número de parâmetros, consideramos que seria fundamental manter uma 

abordagem simples, clara e prática. Outro motivo é o facto da mesma escala ter sido por 

nós aplicada no questionário realizado no âmbito do estudo para aferir as caracteríticas 

dos ND na realidade nacional (ver Anexo B). Assim, os questionários apresentam, em cada 

alínea (identificada com uma letra minúscula) uma escala de valores de 1-5, entre dois 

atributos opostos. O valor médio (3), o valor neutral, abaixo do qual o sentido da avaliação é 

negativo, e acima do qual o sentido é positivo. A resposta de “NA” (“Não se Aplica”, é 

identificada como “não sei / não respondo”, de forma a ser mais evidente para as idades em 

questão) está contemplada e localiza-se fora da escala (ver Figura 309). 

 

 
Figura 318: Escala de classificação aplicada aos questionários “A”, “B1” e “B2”, com identificação de dois 
atributos opostos (método de diferenciais semânticos), no exemplo “péssima” vs. “excelente”. 
 
 
4.5.2. Descrição do procedimento avaliativo 

Para efectuarmos a avaliação da aplicação “Clip-emotion”, organizámos e realizámos uma 

sessão com um grupo de estudantes, com idades comprendidas entre os 13-16 anos de 

idade, de acordo com o público-alvo a que se dirige a referida aplicação. Tendo em 

consideração que as estruturas associativas são consideradas fontes adequadas para a 

selecção de candidatos (Rubin & Chisnell, 2008), assim como a disponibilidade de 

participantes para o efeito, a sessão de avaliação foi realizada a um conjunto de jovens, do 

grupo de “Escuteiros 902” (Moreira da Maia), pertencente ao Corpo Nacional de Escutas, 

que gentilmente proporcionou a reunião dos participantes e cedeu o espaço para a             

sua realização.  

A sessão foi dirigida pela investigadora, e contou com o apoio da designer e docente dos 2º 

e 3º ciclos do ensino básico, Rosa Alves, que ficou responsável por ir registando os 
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comentários dos participantes, assim como as suas reações, ao longo da sessão. 

Salientámos a importância da participação de todos os jovens ali presentes, e frisámos a 

não existência de respostas certas ou erradas. Procurámos manter um ambiente 

descontraído, envolvendo os participantes nos trabalhos, de modo a desinibi-los para 

apontarem aspectos negativos ou positivos, e indicarem expectativas frustradas ou 

recompensadas. 

O principal objectivo da sessão foi a avaliação do interesse e das ideias presentes em “Clip-

emotion”, enquanto estrutura de discursos para a comunicação afetiva mediada por 

computador, através da avaliação do protótipo. Pretendíamos também validar as 

estratégias presentes na aplicação, a estrutura, e o uso da mesma enquanto interface para 

a comunicação de emoções.  

A sessão foi organizada em etapas, de acordo com o guião que se segue (ver Tabela 24 e 

Anexo F), a partir da estrutura utilizada por Branco (1996) na avaliação da usabilidade de 

uma interface, e que adaptámos à nossa realidade.  A estratégia de aplicação de 

questionários, em momentos distintos da sessão pretendeu captar as impressões/opiniões 

dos utilizadores, através de uma aproximação gradual à aplicação e mais uma vez à 

semelhança de Branco (1996): o primeiro questionário (questionário “A”), preenchido após 

a apresentação e discussão [semelhante à estratégia de “focus group”126 (Hom, 1996-2011; 

Rubin & Chisnell, 2008)], procurou captar as primeiras impressões, visando 

essencialmente os conceitos / ideias presentes na aplicação; o segundo (questionário “B1”) 

e o terceiro (questionário “B2”) são quase idênticos, e pretendem captar a perspectiva 

estabelecida, respectivamente, após a demonstração da aplicação e após a sua 

experimentação (ver Anexo G). 

Na avaliação não pretendemos avaliar a vertente técnica, dados os objectivo principais 

acima estabelecidos para a avaliação, pelo que nem todos os aspectos de uma avaliação de 

usabilidade de interface, presentes, por exemplo, em Branco (1996) e no QUIS (Hix & 

Hartson, 1993)], foram aplicados à nossa realidade. A não incidência da avaliação na 

dimensão técnica foi, explicitamente, indicada aos participantes do estudo, desde o 

primeiro momento e relembrada ao longo da sessão. 

Assim, depois da recepção dos participantes na sessão, iniciámos uma breve descrição do 

procedimento avaliativo (etapa 1). 

                                                
126  Os “focus group” permitem um contacto directo com os participantes, “solicitando-lhes a manifestação das 
suas opiniões e experiências, em relação a um produto”. O facto de estarem presentes diversos participantes, 
no mesmo local emomento, permite também a interacção entre eles, que poderá fazer surgir novas questões 
sobre produto em estudo / avaliação, e / ou “levar à identificação de problemáticas comuns, que vários 
utilizadores experienciam” (Hom, 1996-2011). 
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De seguida, apresentámos a aplicação, com recursos audiovisuais (computador e projector 

vídeo, que permitiu projectar a imagem em tela) (etapa 2). Finda esta etapa, orientámos 

uma discussão em torno da aplicação, procurando identificar a percepção dos 

participantes relativamente à mesma, as suas ideias, a valorização e o interesse da / na 

aplicação, e a importância atribuída por eles ao contexto da comunicação de emoções e 

deste em suporte digital (etapa 2).  

 

Tabela 24: Etapas, nas quais a sessão de avaliação foi estruturada. 
 

etapa 1. Recepção dos participantes e descrição do processo de 
avaliação 

 
5 min 

etapa 2. Apresentação audiovisual da aplicação, seguida de 
discussão 

 
20 min 

etapa 3. Preenchimento do Questionário A 8/10 min 

etapa 4. Apresentação da aplicação no posto de trabalho 10 min 

etapa 5. Preenchimento do Questionário B1 8/10 min 

etapa 6. Experimentação da aplicação no posto de trabalho 20/25 min 

etapa 7. Preenchimento do Questionário B2 8/10 min 
 

 

Após a discussão, os participantes realizaram o preenchimento do 1º questionário, o 

questionário identificado como “A” (ver Anexo G), visando aferir a percepção sobre a ideia 

da aplicação, e a sua avaliação de modo global e enquanto ferramenta para a comunicação 

de emoções (etapa 3). Neste questionário pretendíamos também identificar a perspectiva 

face à apresentação propriamente dita e à discussão, de modo a despistar aspectos que 

tivessem relação com estes últimos, e não com os conteúdos em si. 

A seguir, procedemos à apresentação da aplicação no posto de trabalho (computador) 

(etapa 4): evidenciando a sua estrutura; demonstrando o modo de funcionamento através 

das diversas páginas que o compõem; identificando as diferentes possibilidades de escolha 

na construção do “Clip-emotion”, realizando, para este efeito, 4 percursos distintos – desde 

a fase de selecção e composição, até ao envio final do clip.  

Na etapa 5, os participantes responderam a um outro questionário – que nomeámos de “B1” 

(ver Anexo G), com o objectivo de identificar a percepção dos participantes sobre: a 

estrutura da aplicação; o potencial de utilização desta aplicação para a comunicação de 

emoções, ao nível da facilidade de permitir lidar com o tema “emoções”, do seu potencial 

expressivo, da centralidade no utilizador e de o tornar mais “fortalecido ou poderoso” face 

à expressão das emoções, à constituição de um espaço que sinta como seu para uma 

comunicação mais pessoal, e da manutenção de laços afectivos à distância; sobre as 
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possibilidades de composição fornecidas; e ainda sobre a dimensão pedagógica ao nível 

das ajudas fornecidas, e da aprendizagem do tema através da utilização da aplicação. Por 

último, repetimos as questões sobre a avaliação global da aplicação e a sua utilização para 

a comunicação de emoções, de modo a perceber as respostas haviam sofrido alteração face 

às recolhidas na etapa 3. 

Com a etapa 6, fornecemos aos participantes uma maior proximidade à aplicação: 

proporcionando-lhes a sua experimentação no posto de trabalho. Antes de a iniciar, 

solicitámos que selecionassem um(a) amigo(a) para dividir a realização desta etapa. 

Considerámos que fazia sentido esta organização, tendo em conta o carácter de simulação 

de composição/envio para uma pessoa chegada. Assim, cada par teve acesso ao seu posto 

de trabalho e, lado a lado, experimentaram a aplicação. No final mostraram ao outro(a) o 

resultado final. No decorrer desta etapa, apenas estavam presentes, na sala onde decorreu 

a avaliação, o par de participantes e as orientadoras da sessão (no papel de observadoras e 

de apoio aos participantes, sempre que solicitado ou evidenciado), de modo a constituir-se 

um ambiente mais sereno e propício à concentração. 

Para finalizar a sessão, o par preencheu, individualmente, o último questionário, que 

apresentámos como “B2” (ver Anexo G). Todas as questões são idênticas ao questionário 

“B1”, à excepção da questão (i), que, em “B2” indaga sobre a avaliação do potencial para 

expressar emoções, dos possíveis resultados finais em “Clip-emotion”, enquanto em “B1”, a 

se focava no potencial das possibilidades de composição. 

 

4.5.3. Apresentação dos resultados 

Dado o procedimento avaliativo, descrito anteriormente, organizaremos a apresentação 

dos resultados da seguinte forma: os resultados retirados da discussão (comentários e 

reacções); os resultados, identificados por questão, ao questionário “A”; os resultados, 

identificados por questão, ao questionário “B1”; os resultados, identificados por questão, 

ao questionário “B2”; os resultados, por participante, a cada questão comum aos 3 

questionários (de modo a proporcionar a comparação nessas questões, e aferir a evolução 

das respostas de cada participante ao longo da sessão avaliativa); as observações 

recolhidas na fase de experimentação; e, por fim, as sugestões apresentadas por escrito no 

questionário “B2”. 

Os resultados, por questão, são apresentados em tabelas, usando Estatística Univariada 

(Pestana & Gageiro, 2005), através de análise descritiva por frequência: distribuição de 

frequências das categorias de avaliação (sempre numa escala entre 1-5, dentro de um 
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diferencial semântico específico a cada questão) e um resumo estatístico (com Média127, 

Moda128, Desvio Padrão129, Valor Mínimo130 e Valor Máximo131). 

Antes de apresentarmos os resultados, caracterizaremos o grupo de participantes132 (ver 

Tabelas 24-26): 18 jovens, com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos de idade (22,2 

% com 13 anos; 11,1% com 14; 50% com 15; e 16,7% com 16 anos); estudantes do 3º ciclo do 

ensino básico (22,2 % do 7º ano e 38,9% do 9º ano) e do ensino secundário (38,9% do 10º 

ano); numa proporção de 11 jovens do sexo feminino (38,9%) para 7 do masculino (61,1%). 

 

Tabela 25: Caracterização do grupo de participantes, em relação à Idade (questionário “B2”). 
 

Casos idade Frequência % % de Válidos 
Válidos "13" 4 22.2 22.2 

"14" 2 11.1 11.1 
"15" 9 50.0 50.0 
"16" 3 16.7 16.7 
Total 18 100.0 100.0 

 

 

Tabela 26: Caracterização do grupo de participantes, em relação ao Sexo (Género) (questionário “B2”). 
 

Casos Sexo Frequência % % de Válidos 
Válidos "Masculino" 7 38.9 38.9 

"Feminino" 11 61.1 61.1 
Total 18 100.0 100.0 

 

 

Tabela 27: Caracterização do grupo de participantes, em relação ao ano de escolaridade133 (questionário “B2”). 
 

Casos Ano 
escolaridade Frequência % % de Válidos 

Válidos "7º ano" 4 22.2 22.2 
"9º ano" 7 38.9 38.9 
"10º ano" 7 38.9 38.9 
Total 18 100.0 100.0 

 

 

                                                
127 O valor “Média” é a Média aritmética, resultante do somatório dos valores escolhidos pelos perticipantes 
respondentes (a essa questão e dentro da escala  - casos válidos), dividido pelo número de participantes 
respondentes (Pestana & Gageiro, 2005, p.67) . 
128 O valor “Moda” “é o valor da variável com maior frequência absoluta ou relativa” (Pestana & Gageiro, 2005, 
p.71) . 
129 O valor de “Desvio Padrão”, “a média quadrática dos desvios em relação à média, com a vantagem de se 
exprimir nas mesmas unidades da variável.” (Pestana & Gageiro, 2005, p.74). 
130 “Valor Mínimo” representa o valor mais pequeno de variável, selecionando pelos respondentes. 
131 “Valor Máximo” representa o valor mais elevado de variável, selecionando pelos respondentes. 
132 Estes dados são retirados dos resultados do questionário “B2” (o último a ser preenchido na sessão), no 
entanto serão apresentados inicialmente para proporcionar a caracterização prévia do grupo de participantes.  
133 Dado que a sessão de avaliação foi realizada em Agosto (durante as férias escolares), foi indicado aos 
participantes que respondessem a esta questão de acordo com o ano de escolaridade que haviam completado. 
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4.5.3.1. Resultados retirados da discussão (comentários e reacções) 

Logo que demos início à discussão (após a apresentação da aplicação), as primeiras 

reacções foram positivas. De um modo generalista, a intervenção dos participantes 

femininos foi mais activa e articulada, com comentários como: “É curtido!”, “Interessante!” 

ou “Quero experimentar e fazer a minha página”. No entanto, também os participantes 

masculinos revelaram as mesmas opiniões, embora não com tanto entusiasmo                          

e veemência. 

A partir de breves interrogações que a investigadora ía colocando ao grupo de 

participantes, de forma a ultrapassar as barreiras de inibição de alguns e podermos            

ter acesso às opiniões do grupo (Rubin & Chisnell, 2008), desenvolvemos uma            

pequena conversa. 

Interrogados sobre a importância das emoções, expressaram-se positivamente, 

considerando-as muito importantes. Uma das participantes referiu mesmo que esse era   

um aspecto fundamental enquanto factor que nos define como humanos (aspecto 

identitário fundamental).  

Referiram que esta aplicação tinha interesse e que a utilizariam. Quando interrogados 

sobre o contexto em que a podiam usar, manifestaram que seria quando “sentissem 

emoções fortes” ou “estivessem mais emotivos”. Esta foi uma posição manifestada e 

reiterada pela grande maioria, que deu o exemplo de “emoções fortes” como: “uma grande 

alegria, ou uma grande tristeza”. Na sequência, foram interrogados sobre o que os levaria   

a querer usar mais a aplicação: se quando sentissem uma emoção muito positiva ou     

muito negativa. Aqui as opiniões dividiram-se: evidenciando dois grupos equivalentes     

em número. 

Da parte dos intervenientes surgiram também algumas questões, que se prendiam 

essencialmente com aspectos de privacidade no uso da aplicação: manifestaram a 

preocupação de proteger a sua expressão emocional, ou seja, de não quererem mostrar de 

um modo público, mas selectivo, a expressão das suas emoções. De terem fortes pruridos a 

se exporem publicamente, dado o conteúdo em questão. Quando foram esclarecidos sobre a 

protecção e autonomia do utilizador em relação a este aspecto, e que eles são o único 

decisor do envio / partilha da sua expressão emocional através do “Clip-emotion”, a reacção 

de vários participantes mudou: passou de alguma desconfiança a entusiasmo. Diversos 

participantes começaram a comentar as possibilidades de construir material visual para 

enviar a amigos, e outros encontraram mesmo uma outra função para a aplicação: usar a 

aplicação como um diário visual, e poder partilhá-lo quando quisessem (pontualmente e 

quando sentissem necessidade de comunicar “emoções fortes”), com alguém mais próximo. 
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Surgiram ainda comentários sobre as características da aplicação: de semelhança com as 

redes sociais no aspecto da comunicação com os outros (que consideraram positivo); 

particularmente de semelhança com o Facebook ©, mas com maior privacidade (mais uma 

vez este foi um aspecto positivamente salientado pelo grupo); outros comentaram que ali 

havia mais possibilidades que nas outras redes sociais, pois as outras eram mais temáticas 

em termos de tipo de informação – só texto (Twitter©), ou só imagens (Instagram©), por 

oposição a esta aplicação que permitia “juntar mais coisas”; focaram a possibilidade de 

enviar material gráfico e sonoro, que consideraram ser de grande interesse e agrado. 

As possibilidade criativas e operacionais da aplicação foram um factor de grande 

entusiasmo (nomeadamente as hipóteses de se auto-retratarem), que mobilizou alguns 

participantes a perguntar se podiam “fazer a minha página já?”. 

 

4.5.3.2. Resultados do questionário “A”  

As categorias de avaliação variam na escala de valores 1-5, como referido anteriormente,      

1 relacionado com o atributo mais negativo, 3 representativo da posição de neutralidade,     

e 5 com o mais positivo. O que significa que os valores 1 e 2 são negativos em termos de 

atributo, e os 4 e 5 são positivos em relação ao atributo que classifica a questão em causa. 

Na apresentação dos resultados, os valores escolhidos estão identificados entre aspas, na 

coluna à qual se reportam os Casos Válidos. Por exemplo na Tabela 28:  as categorias 

escolhidas são “4”, por 72,2% dos participantes; e “5” por 22,2% participantes.                          

Um participante seleccionou “NA” (Não aplicável), que corresponde a “não sei / não 

respondo”, o que equivale a 5,6%. 

Perante a apresentação, em si, da aplicação, e na escala “péssimo” vs. “excelente”,                 

os participantes manifestaram-se globalmente de modo muito positivo, sendo a categoria 

“excelente” (equivalente ao valor 5), a mais escolhida (Moda=5) (ver Tabela 30): 55,6% 

classificaram-na como “excelente” (5 valores); 33,3 % seleccionaram o valor 4; e 11.1 %            

o valor 2.  

Ao nível do apresentador (a investigadora), e na mesma escala de atributos “péssima” vs 

“excelente”, pronunciaram-se de modo análogo, sendo 5 o valor da Moda – “excelente” (ver 

Tabela 29): 66,7% escolheram “5”; 27,8% dos participantes votaram “4”; e 5,6% tiveram 

uma posição neutra (“3”). Sobre os apoios audiovisuais usados na apresentação e perante a 

mesma escala de atributos (ver Tabela 28): a avaliação reflectiu uma Moda de valor 4; as 

classificações aconteceram unicamente entre o valor 4, com 72,2% das escolhas; e“5” = 

“excelente”, com 22,2%; 5,6% dos participantes (um participante), escolheu não se 

pronunciar. 
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Tabela 28: Resultados das respostas à questão: “A apresentação da aplicação foi...Ao nível dos apoios audiovisuais", 
classificada na escala de diferencial semântico - "péssima" vs. "excelente" (questionário “A”). 
 
 

A apresentação da aplicação foi...Ao nível dos apoios 
audiovisuais..."péssima" vs. "excelente" 

 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "4" 13 72.2 76.5 

"5" 4 22.2 23.5 
Total 17 94.4 100.0 

Omissos "não sei, não 
respondo" 

1 5.6   

Total 18 100.0   
 

Estatística 

N134 Válidos 17 
Omissos 1 

Média 4.2 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.4 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 29: Resultados das respostas à questão: “A apresentação da aplicação foi...Ao nível do apresentador", 
classificada na escala de diferencial semântico - "péssima" vs. "excelente" (questionário “A”). 
 
 

A apresentação da aplicação foi...Ao nível do 
apresentador..."péssima" vs. "excelente" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "3" 1 5.6 5.6 

"4" 5 27.8 27.8 
"5" 12 66.7 66.7 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.6 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.6 
Valor Mínimo 3.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

 
Tabela 30: Resultados das respostas à questão: “A apresentação da aplicação foi...Globalmente", classificada na 
escala de diferencial semântico - "péssima" vs. "excelente" (questionário “A”). 
 
 

A apresentação da aplicação foi...Globalmente..."péssima" vs. 
"excelente" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "2" 2 11.1 11.1 

"4" 6 33.3 33.3 
"5" 10 55.6 55.6 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.3 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 1.0 
Valor Mínimo 2.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Em relação à discussão (ver Tabela 31), a avaliação  na escala de atributos “aborrecida” vs. 

”estimulante” teve como resultados: a classificação mais escolhida pelos participantes foi 

“4” (Moda=4), com 33,3% dos participantes a qualificá-la de 5 valores (estimulante), 50% 

dos participantes a avaliá-la em 4 valores, e 16,7% em 2 valores. Na escala de atributos 

“pouco útil” vs. “muito útil”, a discussão foi classificada pela maioria com 4 valores 

(Moda=4) (ver Tabela 32): 77,8% avaliaram em 4 valores; 11.1% em 5 valores; contra 5,6% que 

tiveram uma posição neutra e 5,6% uma posição negativa de 2 valores. 

                                                
134 “N” representa o número de casos. 
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Tabela 32: Resultados das respostas à questão: “A discussão que se seguiu foi...", classificada na escala de 
diferencial semântico - "pouco útil" vs. "muito útil" (questionário “A”). 
 

 
A discussão que se seguiu foi..."pouco útil" vs. "muito útil"  

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "2" 1 5.6 5.6 
"3" (neutro) 1 5.6 5.6 
"4" 14 77.8 77.8 
"5" 2 11.1 11.1 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.0 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.6 
Valor Mínimo 2.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Neste primeiro questionário a ideia da aplicação é um dos aspectos centrais em avaliação e 

é avaliado através da questão “Achei a ideia da aplicação...”. Segundo a escala de atributos 

“sem interesses” vs. “muito interessante”, os participantes expressaram uma opinião geral 

em torno da posição “muito interessante” (ver Tabela 33): Moda=5; 66% escolheram o valor 

5 (muito interessante); e 33,3% o valor 4; não houve quaisquer outras posições. Segundo a 

escala de atributos “pouco original” vs. “muito original”, a ideia da aplicação foi avaliada 

pela maioria também em torno da posição máxima positiva – “muito original” (Moda=5) 

(ver Tabela 34): 66,7% dos participantes consideraram-na “muito original” (5 valores); 

27,8% avaliaram-na em 4 valores; e 5,6% posicionaram-se de modo neutro (3 valores). Sobre 

a questão da utilidade da ideia, na escala de atributos “pouco útil” vs. “muito útil”, a 

escolha foi ligeiramente inferior (ver Tabela 35): a Moda é de 4 valores, no entanto a Média 

é 4,4 valores, indicando uma elevada escolha em torno do valor máximo (valor 5); com 

55,6% dos participantes a votarem em 4 valores e 44,4% a votarem em 5 valores (muito 

útil). Mais uma vez, aqui não há quaisquer valores negativos. 

 

Tabela 31: Resultados das respostas à questão: “A discussão que se seguiu foi...", classificada na escala de 
diferencial semântico - "aborrecida" vs. "estimulante" (questionário “A”). 
 
 

A discussão que se seguiu foi..."aborrecida" vs. "estimulante" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "2" 3 16.7 16.7 

"4" 9 50.0 50.0 
"5" 6 33.3 33.3 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.0 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 1.0 
Valor Mínimo 2.0 
Valor Máximo 5.0 
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Tabela 33: Resultados das respostas à questão: “Achei a ideia da aplicação...", classificada na escala de diferencial 
semântico - "sem interesse" vs. "muito interessante" (questionário “A”). 
 

 
Achei a ideia da aplicação..."sem interesse" vs. "muito 

interessante" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "4" 6 33.3 33.3 

"5" 12 66.7 66.7 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.7 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 34: Resultados das respostas à questão: “Achei a ideia da aplicação...", classificada na escala de diferencial 
semântico - "pouco original" vs. "muito original" (questionário “A”). 
 
 

Achei a ideia da aplicação..."pouco original" vs. "muito 
original" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "3" 1 5.6 5.6 
"4" 5 27.8 27.8 
"5" 12 66.7 66.7 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.6 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.6 
Valor Mínimo 3.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 35: Resultados das respostas à questão: “Achei a ideia da aplicação...", classificada na escala de diferencial 
semântico - "pouco útil" vs. "muito útil" (questionário “A”). 
 

 

Achei a ideia da aplicação..."pouco útil" vs. "muito útil"  

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "4" 10 55.6 55.6 
"5" 8 44.4 44.4 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.4 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Um outro grupo central de perguntas no questionário “A” é o que se reporta à aplicação 

enquanto uma unidade/um todo, sendo subdividido em duas questões que se referem, 

respectivamente, à avaliação global e à função de comunicar emoções. Este grupo foi 

repetido nos questionários “B1” e “B2”, de forma a avaliar flutuações de percepção / 

opinião nos participantes, e ao longo da sessão avaliativa. 

Os resultados na questão de índole global “A aplicação pareceu-me...Globalmente” rondam, 

segundo o valor Moda, os valores 4 e 5 (ver Tabelas 36-38): na escala de atributos “difícil de 

usar” vs. “fácil de usar”, a Moda é 4, com 50% dos participante a escolher esta 

classificação, 38,9% a avaliá-la em 5 valores (“fácil de usar”), contra 5,6% a classificá-la em 

2 valores e 5,6 % de 2 valor (“difícil de usar”); na escala de atributos “aborrecida” vs. 

“divertida”, a Moda é também de 4 valores, com 55,6% dos participantes a eleger 4 valores 

de classificação, 38,9 a classificá-la de “divertida” (5 valores), contra apenas 5,6% a opinar 

“aborrecida” (1 valor); na escala de atributos “limitada” vs. “abrangente”, o valor da Moda é 

superior, sendo de 5 valores, com 50% dos participantes a classificar a aplicação como 
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“abrangente” (5 valores); 33,3% a qualificá-la de 4 valores, 5,6% a posicionarem-se de modo 

neutro (um participante escolheu o valor 3), contra 11,1% dos participantes, que a avaliaram 

negativamente (2 valores). 

Os resultados na questão “A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de 

emoções” revelam, no conjunto da avaliação segundo o conceito de dificuldade de uso 

(“difícil de usar” vs. “fácil de usar”), de adequação à função (“nada adequada” vs. “muito 

adequada”), e de qualificação (“péssima” vs. “excelente”), valores de Moda entre o 5 e o 4, 

sendo mais frequente a Moda= 5 valores. Assim, segundo os resultados na escala de 

atributos “difícil de usar”, vs. “fácil de usar” (ver Tabela 39): é de duas Modas, 4 e 5 foram 

as classificação mais escolhidas ex aequo (na Estatística está identificado o valor mais 

baixo entre os dois); 44,4% dos participantes atribuíram a classificação máxima de 5 

valores (“fácil de usar”); e 44,4% dos participantes atribuíram a classificação de 4 valores; 

contra 11,1% de participantes que qualificaram a aplicação negativamente com 2 valores, 

segundo este parâmetro. Os resultados para a escala de atributos “nada adequada” vs. 

“muito adequada”, nesta mesma questão, revelam (ver Tabela 40):  que a classificação mais 

escolhida foi “muito adequada” (5 valores), com 72,2% dos participantes a elegeram o valor 

5, e 27,8% o valor 4. Finalmente para a escala de atributos “péssima” vs. “excelente”, a 

maioria dos participantes avaliaram a aplicação como excelente “na utilização para a 

comunicação de emoções” (ver Tabela 41): com 55,6% a escolherem o valor máximo de 5 

(“excelente”); 33,3% a elegerem o valor 4; e 11,1% a revelarem uma posição de neutralidade. 

 

Tabela 36: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me...Globalmente", classificada na escala de 
diferencial semântico - "difícil e usar" vs. "fácil de usar" (questionário “A”). 
 

A aplicação pareceu-me...Globalmente..."difícil de usar" vs. 
"fácil de usar" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "1" 1 5.6 5.6 
"2" 1 5.6 5.6 
"4" 9 50.0 50.0 
"5" 7 38.9 38.9 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.1 
Moda 4.0 
Desvio padrão 1.1 
Valor Mínimo 1.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 
 
Tabela 37: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me...Globalmente", classificada na escala de 
diferencial semântico - "aborrecida" vs. "divertida" (questionário “A”). 
 

A aplicação pareceu-me...Globalmente..."aborrecida" vs. 
"divertida" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "1" 1 5.6 5.6 
"4" 10 55.6 55.6 
"5" 7 38.9 38.9 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.2 
Moda 4.0 
Desvio Padrão        1.0 
Valor Mínimo 1.0 
Valor Máximo 5.0 
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Tabela 38: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me...Globalmente", classificada na escala de 
diferencial semântico - "limitada" vs. "abrangente" (questionário “A”). 
 

A aplicação pareceu-me...Globalmente..."limitada" vs. 
"abrangente" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "2" 2 11.1 11.1 
"3" 1 5.6 5.6 
"4" 6 33.3 33.3 
"5" 9 50.0 50.0 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.2 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 1.0 
Valor Mínimo 2.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 
 
Tabela 39: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de 
emoções", classificada na escala de diferencial semântico - "difícil de usar" vs. "fácil de usar" (questionário “A”). 
 
 

A aplicação pareceu-me...Na utilização para a 
comunicação de emoções..."difícil de usar" vs. "fácil de 

usar" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "2" 2 11.1 11.1 
"4" 8 44.4 44.4 
"5" 8 44.4 44.4 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omiss
os 

0 

Média 4.2 
Moda 4.0a 
Desvio Padrão 1.0 
Valor Mínimo 2.0 
Valor Máximo 5.0 
a. Existem múltiplas Modas. Aqui é 
apresentado o valor mais pequeno. 

 

 

Tabela 40: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de 
emoções", classificada na escala de diferencial semântico - "nada adequada" vs. "muito adequada" (questionário “A”). 
 
 

A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de 
emoções..."nada adequada" vs. "muito adequada" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "4" 5 27.8 27.8 
"5" 13 72.2 72.2 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.7 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

 
Tabela 41: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de 
emoções", classificada na escala de diferencial semântico - "péssima" vs. "excelente" (questionário “A”). 
 
 

A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de 
emoções..."péssima" vs. "excelente". 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "3" 2 11.1 11.1 
"4" 6 33.3 33.3 
"5" 10 55.6 55.6 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.4 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.7 
Valor Mínimo 3.0 
Valor Máximo 5.0 
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4.5.3.3. Resultados do questionário “B1”  

Os resultados da avaliação sobre a estrutura da aplicação traduzem, segundo a maioria dos 

participantes e nos parâmetros de lógica e utilidade, uma Moda de 4 valores 

respectivamente (ver Tabelas 42-43): na escala de atributos “pouco lógica” vs. “muito 

lógica”, a estrutura da aplicação é avaliada com 4 valores, por 56,6% dos participantes, de 

“muito lógica” (5 valores) por 38,9%, e 5,6% dos participantes optou por uma posição 

neutra, equivalente a 3 valores (um participante); na escala de atributos “pouco útil” vs. 

“muito útil”, a Moda é de 4 valores, com 66,7% dos participantes a seleccionarem este valor 

para classificação, 22,2% dos participantes a qualificarem-na de “muito útil” e 11,1% a 

posicionarem-se na neutralidade face a esta avaliação. 

 

Tabela 42: Resultados das respostas à questão: “A estrutura da aplicação é”, classificada na escala de diferencial 
semântico - "pouco lógica" vs. "muito lógica" (questionário “B1”). 
 
 

A estrutura da aplicação é..."pouco lógica" vs. "muito lógica" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "3" 1 5.6 5.6 
"4" 10 55.6 55.6 
"5" 7 38.9 38.9 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.3 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.6 
Valor Mínimo 3.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 
 
Tabela 43: Resultados das respostas à questão: “A estrutura da aplicação é”, classificada na escala de diferencial 
semântico - "pouco útil" vs. "muito útil" (questionário “B1”). 
 
 

A estrutura da aplicação é..."pouco útil" vs. "muito útil"  

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "3" 2 11.1 11.1 
"4" 12 66.7 66.7 
"5" 4 22.2 22.2 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.1 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.6 
Valor Mínimo 3.0 
Valor Máximo 5.0 

 

  

 

Para o segundo grupo de questões do questionário “B1”, que está relacionado com as 

potencialidade da aplicação em diversos níveis, aquando do uso para comunicar emoções, 

os resultados revelam que o valor máximo de 5 valores (“muito”) foi o mais escolhido na 

média das classificações nas seis questões que compõem este grupo. 

Na questão “Com esta aplicação sinto que posso: Mais facilmente comunicar aos outros as 

minhas emoções”, os resultados foram extremamente positivos (ver Tabela 44): Moda=5 

valores, sendo a classificação de “muito” a mais escolhida; 55,6% dos participantes 

elegeram o valor máximo (5 valores); 38,9% o valor de 4; e 5,6% o valor de 3 (neutro). 
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Na questão “Com esta aplicação sinto que posso: Expressar melhor as minhas emoções, 

mesmo as mais difíceis”, novamente a maioria dos participantes foi de opinião “muito” (5 

valores) (ver Tabela 45): a Moda=5 valores; com 55,6% dos participantes a qualificarem-na 

com o valor máximo (5 valores); 38,9% com o valor 4; contra apenas 5,6% dos participantes 

com o valor de 2 (negativo).  

Na questão “Com esta aplicação sinto que posso: Ser eu a decidir como quero mostrar uma 

emoção”, mais uma vez a maioria dos participantes foi de opinião “muito” (5 valores) (ver 

Tabela 46): a Moda=5 valores; com 55,6% dos participantes a opinarem “muito” (5 valores); 

33,3% a avaliarem em 4; 5,6% em 3 valores (neutro); contra 5,6% dos participantes com uma 

perspectiva negativa a esta questão, com valor de 2 (negativo). 

Os resultados na questão “Com esta aplicação sinto que posso: Ter ao meu alcance muitas 

possibilidades para mostrar uma emoção”, a avaliação da maioria dos participantes foi de 

4 valores (ver Tabela 47): a Moda=4 valores; com 50% dos participantes a escolherem esta 

classificação; 33,3% a preferirem a classificação máxima (5 valores); 11,1% a se 

posicionarem de modo neutro (3 valores); contra 5,6% dos participantes com uma avaliação 

com valor de 2 (negativa). 

Na questão seguinte “Com esta aplicação sinto que posso: Ter aqui um espaço para 

comunicação mais pessoal/íntima” os resultados revelam uma divisão dos participantes 

entre a classificação máxima (“muito”= 5 valores) e a imediatamente inferior (4 valores) 

(ver Tabela48): sendo duas as Modas, 4 e 5 (dada esta situação, a Moda de valor mais 

pequeno é apresentada na estatística); com 50% de participantes a escolherem 4 valores e 

os outros 50% a escolherem 5 valores. 

Finalmente, na questão “Com esta aplicação sinto que posso: Manter laços afectivos 

quando não posso estar pessoalmente com as pessoas de quem gosto”, os resultados 

indicam que a classificação mais selecionada foi de 4 valores (Moda= 4), no entanto o valor 

da Média é bastante próximo do valor máximo (Média=4,8) (ver Tabela 49): 50% dos 

participantes avaliou a questão em 4 valores; 44,4% avaliou-a com “muito” (valor 5); e um 

participante deixou resposta “em branco” (nesta questão um dos casos é omisso). 
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Tabela 44: Resultados das respostas à questão: “Com esta aplicação sinto que posso: Mais facilmente comunicar 
aos outros as minhas emoções”, classificada na escala de diferencial semântico - "nada" vs. "muito" (questionário 
“B1”). 
 

Com esta aplicação sinto que posso...Mais facilmente 
comunicar aos outros as minhas emoções..."nada" vs. "muito" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "3" 1 5.6 5.6 
"4" 7 38.9 38.9 
"5" 10 55.6 55.6 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.5 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.6 
Valor Mínimo 3.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 
Tabela 45: Resultados das respostas à questão: “Com esta aplicação sinto que posso: Expressar melhor as minhas 
emoções, mesmo as mais difíceis”, classificada na escala de diferencial semântico - "nada" vs. "muito" (questionário 
“B1”). 
 

Com esta aplicação sinto que posso...Expressar melhor as 
minhas emoções, mesmo as mais difíceis..."nada" vs. "muito" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "2" 1 5.6 5.6 
"4" 7 38.9 38.9 
"5" 10 55.6 55.6 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.4 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.8 
Valor Mínimo 2.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 46: Resultados das respostas à questão: “Com esta aplicação sinto que posso: Ser eu a decidir como quero 
mostrar as minhas emoções”, classificada na escala de diferencial semântico - "nada" vs. "muito" (questionário 
“B1”). 
 

Com esta aplicação sinto que posso...Ser eu a decidir como 
quero mostrar uma emoção..."nada" vs. "muito" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "2" 1 5.6 5.6 
"3" 1 5.6 5.6 
"4" 6 33.3 33.3 
"5" 10 55.6 55.6 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.4 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.8 
Valor Mínimo 2.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 47: Resultados das respostas à questão: “Com esta aplicação sinto que posso: Ter ao meu alcance muitas 
possibilidades para mostrar uma emoção”, classificada na escala de diferencial semântico - "nada" vs. "muito" 
(questionário “B1”). 
 

Com esta aplicação sinto que posso...Ter ao meu alcance 
muitas possibilidades para mostrar uma emoção..."nada" vs. 

"muito" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "2" 1 5.6 5.6 
"3" 2 11.1 11.1 
"4" 9 50.0 50.0 
"5" 6 33.3 33.3 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.1 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.8 
Valor Mínimo 2.0 
Valor Máximo 5.0 
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Tabela 48: Resultados das respostas à questão: “Com esta aplicação sinto que posso: Ter aqui uma espaço para 
comunicação mais pessoal/íntima”, classificada na escala de diferencial semântico - "nada" vs. "muito" 
(questionário “B1”). 
 

Com esta aplicação sinto que posso...Ter aqui um espaco para 
comunicação mais pessoal/ íntima..."nada" vs. "muito" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "4" 9 50.0 50.0 
"5" 9 50.0 50.0 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.5 
Moda 4.0a 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 
a. Existem múltiplas Modas. Aqui é 
apresentado o valor mais pequeno. 

 

 
 
Tabela 49: Resultados das respostas à questão: “Com esta aplicação sinto que posso: Manter laços afectivos quando 
não posso estar, pessoalmente, com as pessoas de quem gosto”, classificada na escala de diferencial semântico - 
"nada" vs. "muito" (questionário “B1”). 
 

Com esta aplicação sinto que posso...Manter laços afectivos 
quando não posso estar pessoalmente com as pessoas de 

quem gosto..."nada" vs. "muito" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "4" 9 50.0 52.9 
"5" 8 44.4 47.1 
Total 17 94.4 100.0 

Omissos "em branco" 1 5.6   
Total 18 100.0   

 

Estatística 

N Válidos 17 
Omissos 1 

Média 4.8 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Para a questão específica do questionário “B1”, “Para expressar as minhas emoções, as 

possibilidades de composição de Clip-emotion parecem-me:”, e segundo a escala de 

atributos “péssimas” vs. “excelentes”, a maioria dos participantes escolheu 4 valores          

(ver Tabela 50): 55,6% dos participantes avaliou em 4 valores; 38,9% qualificou as 

possibilidade de composição como “excelentes” (5 valores); e 5,6% colocou-se numa posição 

neutra (3 valores). 

 

Tabela 50: Resultados das respostas à questão: “Para expressar as minhas emoções, as possibilidades de 
composição de Clip-emotion parecem-me:”, classificada na escala de diferencial semântico - "péssimas" vs. 
"excelentes" (questionário “B1”). 
 

Para expressar as minhas emoções, as possibilidades de 
composicao de Clip-emotion parece-me..."péssimas" vs. 

"excelentes" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "3" 1 5.6 5.6 
"4" 10 55.6 55.6 
"5" 7 38.9 38.9 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.3 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.6 
Valor Mínimo 3.0 
Valor Máximo 5.0 
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Os resultados nas questões que incidem sobre os aspectos pedagógicos da aplicação 

reflectem uma posição geral de 4 valores (ver Tabelas 51-52). Assim, na questão “A 

aplicação: Para a sua utilização, fornece ajudas”, e segundo a escala de atributos 

“insuficientes” vs. “suficientes”, a maioria dos participantes classificou-a de 4 valores (ver 

Tabela 51): 66,7% dos participantes opinou 4 valores; e 33,3% de “suficientes” (5 valores). 

Os resultados na questão “A aplicação: Ajuda a aprender mais sobre as emoções, através do 

seu uso”, indicam novamente uma Moda de 4 valores (ver Tabela 52): com 44,4% das 

respostas em 4 valores (representaria o “muito”); 38,9% em 5 valores (“mesmo muito”; 

11,1% das respostas são neutras (3 valores); contra apenas 5,6% de respostas negativas 

(uma resposta de 2 valores que equivaleria a “pouco”).  

 

Tabela 51: Resultados das respostas à questão: “A aplicação: Para a sua utilização, fornece ajudas”, classificada na 
escala de diferencial semântico - "insuficientes" vs. "suficientes" (questionário “B1”). 
 

A aplicação...Para a sua utilização, fornece 
ajudas..."insuficientes" vs. "suficientes" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 

Válidos "4" 12 66.7 66.7 
"5" 6 33.3 33.3 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.3 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

 

Tabela 52: Resultados das respostas à questão: “A aplicação: Ajuda a aprender mais sobre as emoções, através do 
seu uso”, classificada na escala de diferencial semântico - "muito pouco" vs. "mesmo muito" (questionário “B1”). 
 

A aplicação...Ajuda a aprender mais sobre as emoções, 
através do seu uso..."muito pouco" vs. "mesmo muito" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "2" 1 5.6 5.6 
"3" 2 11.1 11.1 
"4" 8 44.4 44.4 
"5" 7 38.9 38.9 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.2 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.8 
Valor Mínimo 2.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Os resultados na questão de índole global, que se repete no questionário “B1”, à 

semelhança do questionário anterior “A aplicação pareceu-me...Globalmente”, traduzem 

como classificação mais comum, o valor máximo (ver Tabelas 53-55), indicando uma subida 

relativamente ao dado equivalente, reportado ao questionário “A”: na escala de atributos 

“difícil de usar” vs. “fácil de usar”, a Moda é 4, com 55,6% dos participante a escolher a 

classificação de 4 valores e 38,9% de 5 valores (“fácil de usar”) (5,6% dos participantes, o 

que equivale a um, é omisso na sua resposta); na escala de atributos “aborrecida” vs. 

“divertida”, a Moda é de 5 valores, com 55,6% dos participantes a eleger 5 valores de 
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classificação, 33,3% a escolher a classificação máxima –“divertida”, e 5,6% a seleccionar a 

opção de “NA “(e 5,6% dos participantes, o que equivale a um, é omisso na sua resposta); na 

escala de atributos “limitada” vs. “abrangente”, o valor da Moda é novamente de 5 valores, 

com 55,6% dos participantes a classificar a aplicação como “abrangente” (5 valores), e 

38,9% a qualificá-la de 4 valores (e 5,6% dos participantes, o que equivale a um, é omisso na 

sua resposta). 

Para a questão “A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de emoções”, 

os resultados revelam, no conjunto da avaliação segundo o conceito de dificuldade de uso 

(“difícil de usar”, vs. “fácil de usar”), de adequação à função (“nada adequada” vs. “muito 

adequada”), e de qualificação (“péssima” vs. “excelente”), uma ligeira baixa face aos 

mesmos parâmetros, no questionário “A”: o valor mais escolhido é o 4. Assim, segundo os 

resultados na escala de atributos “difícil de usar”, vs. “fácil de usar” (ver Tabela 56): é de 

duas Modas, 4 e 5 foram as classificação mais escolhidas ex aequo (na Estatística está 

identificado o valor mais baixo entre os dois); 50% dos participantes atribuíram a 

classificação máxima de 5 valores (“fácil de usar”); e os outros 50%, a classificação de 4 

valores (face ao questionário “A”, as respostas negativas desapareceram e passaram a 

incorporar uma destas duas categorias: 4 ou 5). Os resultados para a escala de atributos 

“nada adequada” vs. “muito adequada”, nesta mesma questão, traduzem (ver Tabela 57): 

que a classificação  mais escolhida foi 4 valores, com 55,6% dos participantes a elegem o 

valor 4, e 44,4% o valor 5 (face ao questionário “A”, aqui identificámos uma ligeira descida 

na Média das respostas, assim como na Moda). Finalmente para a escala de atributos 

“péssima” vs. “excelente”, a maioria dos participantes avaliaram a aplicação como 

excelente “na utilização para a comunicação de emoções” (ver Tabela 58) (mantendo a 

mesma Moda, face às respostas à mesma questão, no questionário “A”, revela no entanto 

uma descida na percentagem das categorias “5” e “3” e subida na “4”): com 50% a 

escolherem o valor máximo de 5 (“excelente”); 44,4% a elegerem o valor 4; e 5,6% a 

revelarem uma posição de neutralidade (3 valores). 

 

Tabela 53: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me: Globalmente”, classificada na escala de 
diferencial semântico - "difícil de usar" vs. "fácil de usar" (questionário “B1”). 
 

A aplicação pareceu-me...Globalmente..."difícil de usar" vs. 
"facil de usar" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "4" 10 55.6 58.8 
"5" 7 38.9 41.2 
Total 17 94.4 100.0 

Omissos "em branco" 1 5.6  
Total 18 100.0  

 

Estatística 

N Válidos 17 
Omissos 1 

Média 4.4 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 
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Tabela 54: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me: Globalmente”, classificada na escala de 
diferencial semântico - "aborrecida" vs. "divertida" (questionário “B1”). 
 

A aplicação pareceu-me...Globalmente..."aborrecida" vs. 
"divertida" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "4" 6 33.3 37.5 
"5" 10 55.6 62.5 
Total 16 88.9 100.0 

Omissos "nao sei, nao 
respondo" 

1 5.6   

"em branco" 1 5.6   
Total 2 11.1   

Total 18 100.0   
 

Estatística 
N Válidos 16 

Omissos 2 
Média 4.6 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 55: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me: Globalmente”, classificada na escala de 
diferencial semântico - "limitada" vs. "abrangente" (questionário “B1”). 
 

A aplicação pareceu-me...Globalmente..."limitada" vs. 
"abrangente" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "4" 7 38.9 41.2 
"5" 10 55.6 58.8 
Total 17 94.4 100.0 

Omissos "em branco" 1 5.6   
Total 18 100.0   

 

Estatística 

N Válidos 17 
Omissos 1 

Média 4.6 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 56: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me: Na utilização para a comunicação de 
emoções”, classificada na escala de diferencial semântico - "difícil de usar" vs. "fácil de usar" (questionário “B1”). 
 

A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de 
emoções..."difícil de usar" vs. "facil de usar" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "4" 9 50.0 50.0 
"5" 9 50.0 50.0 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.5 
Moda 4.0a 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

a. Existem múltiplas Modas. Aqui é 

apresentado o valor mais pequeno. 

 

 
Tabela 57: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me: Na utilização para a comunicação de 
emoções”, classificada na escala de diferencial semântico - "nada adequada" vs. "muito adequada" (questionário 
“B1”). 
 

A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de 
emoções..."nada adequada" vs. "muito adequada" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "4" 10 55.6 55.6 
"5" 8 44.4 44.4 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.4 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 
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Tabela 58: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me: Na utilização para a comunicação de 
emoções”, classificada na escala de diferencial semântico - "péssima" vs. "excelente" (questionário “B1”). 
 

A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de 
emoções..."péssima" vs. "excelente" 

Casos Classificação 
Frequência 

% % de Válidos 

Válidos "3" 1 5.6 5.6 
"4" 8 44.4 44.4 
"5" 9 50.0 50.0 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.4 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.6 
Valor Mínimo 3.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

4.5.3.4. Resultados do questionário “B2”  

Os resultados da avaliação sobre a estrutura da aplicação traduzem, segundo a maioria dos 

participantes e nos parâmetros de lógica e utilidade, uma Moda de 5 e 4 valores, 

respectivamente (ver Tabelas 59-60) (tal revela uma subida, face ao questionário anterior, 

na Moda do parâmetro da lógica): na escala de atributos “pouco lógica” vs. “muito lógica”, a 

estrutura da aplicação é avaliada como “muito lógica” por 55,6% dos participantes, com  4 

valores por 38,9% (e 5,6% dos participantes, o que representa um participante, têm uma 

resposta omissa); na escala de atributos “pouco útil” vs. “muito útil”, a Moda é de 4 valores, 

com 61,1% dos participantes a seleccionarem este valor para classificação e 33,3% dos 

participantes a qualificarem-na de “muito útil” (e 5,6% dos participantes, o que representa 

um participante, uma resposta omissa). 

 

Tabela 59: Resultados das respostas à questão: “A estrutura da aplicação é”, classificada na escala de diferencial 
semântico - "pouco lógica" vs. "muito lógica" (questionário “B2”). 
 
 

A estrutura da aplicação e..."pouco lógica" vs. "muito lógica" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "4" 7 38.9 41.2 

"5" 10 55.6 58.8 
Total 17 94.4 100.0 

Omissos "em branco" 1 5.6   
Total 18 100.0   

 

Estatística 

N Válidos 17 
Omissos 1 

Média 4.6 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 60: Resultados das respostas à questão: “A estrutura da aplicação é”, classificada na escala de diferencial 
semântico - "pouco útil" vs. "muito útil" (questionário “B2”). 
 
 

A estrutura da aplicação e..."pouco útil" vs. "muito útil"  

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "4" 11 61.1 64.7 
"5" 6 33.3 35.3 
Total 17 94.4 100.0 

Omissos "em branco" 1 5.6   
Total 18 100.0   

 

Estatística 

N Válidos 17 
Omissos 1 

Média 4.3 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 
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Para o segundo grupo de questões do questionário “B2”, os resultados revelam que o valor 

mais escolhido como resposta foi o valor máximo, o valor 5 (“muito”). 

Na questão “Com esta aplicação sinto que posso: Mais facilmente comunicar aos outros as 

minhas emoções”, os resultados não só se concentram na resposta máxima, “muito”, como 

se elevam, face às respostas à mesma questão, no questionário anterior (ver Tabela 61): 

Moda=5 valores, sendo a classificação de “muito” a mais escolhida; 55,6% dos participantes 

elegeram o valor máximo (5 valores); 44,4% o valor de 4. 

Na questão “Com esta aplicação sinto que posso: Expressar melhor as minhas emoções, 

mesmo as mais difíceis”, novamente a maioria dos participantes foi de opinião “muito” (5 

valores) (ver Tabela 62): a Moda=5 valores; com 77,8% dos participantes a qualificarem-na 

com o valor máximo (5 valores); 22,2% com o valor 4 (mais uma vez, os valores tornam-se 

mais elevados, em relação aos de “B1”, sendo mais expressiva a avaliação de valor 5). 

Na questão “Com esta aplicação sinto que posso: Ser eu a decidir como quero mostrar uma 

emoção”, mais uma vez a maioria dos participantes foi de opinião “muito” (5 valores) (ver 

Tabela 63): a Moda=5 valores; com 55,6% dos participantes a opinarem “muito” (5 valores); 

44,4% a avaliarem em 4 (identifica-se também neste resultado uma subida de classificação, 

neste caso específico, com a permanência da percentagem de classificação de valor 5, e 

subida na percentagem de valor 4). 

Os resultados na questão “Com esta aplicação sinto que posso: Ter ao meu alcance muitas 

possibilidades para mostrar uma emoção”, a avaliação da maioria dos participantes foi de 

4 valores (ver Tabela 64): a Moda=4 valores; com 61,1% dos participantes a escolherem esta 

classificação e 38,9% a preferirem a classificação máxima (5 valores) (face ao questionário 

anterior, revela-se, também aqui, uma subida nas percentagens em torno dos valores 4 e 5, 

tendo os participantes com posições negativas e neutras anteriores, alterado a sua posição 

para classificação positiva). 

Na questão seguinte, “Com esta aplicação sinto que posso: Ter aqui um espaço para 

comunicação mais pessoal/íntima”, os resultados revelam como escolha mais frequente, a 

classificação máxima (“muito”= 5 valores) (ver Tabela 65): Modas= 5; com 61,1% de 

participantes a escolherem “muito”, e 38,9% a escolherem 4 valores (face às respostas à 

mesma questão em “B1”, a percentagem de classificação 5 tornou-se predominante. 

Por fim, na questão “Com esta aplicação sinto que posso: Manter laços afectivos quando 

não posso estar pessoalmente com as pessoas de quem gosto”, os resultados indicam que a 

classificação mais selecionada foi 5 valores (Moda= 5), (ver Tabela 66): 72,2% dos 

participantes avaliam a questão em “muito” (5 valores); e 27,8% avaliou-a com 4 valores (à 
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semelhança dos resultados à questão anterior, também estes demonstram uma subida na 

classificação, face à questão similar em “B1”, sendo bastante expressiva a escolha pela 

classificação máxima). 

 

 

Tabela 61: Resultados das respostas à questão: “Com esta aplicação sinto que posso: Mais facilmente comunicar aos 
outros as minhas emoções”, classificada na escala de diferencial semântico - "nada" vs. "muito" (questionário “B2”). 
 
 

Com esta aplicação sinto que posso...Mais facilmente 
comunicar aos outros as minhas emoções..."nada" vs. "muito" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "4" 8 44.4 44.4 
"5" 10 55.6 55.6 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.6 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 62: Resultados das respostas à questão: “Com esta aplicação sinto que posso: Expressar melhor as minhas 
emoções, mesmo as mais difíceis”, classificada na escala de diferencial semântico - "nada" vs. "muito" (questionário 
“B2”). 
 

Com esta aplicação sinto que posso...Expressar melhor as 
minhas emoções, mesmo as mais difíceis..."nada" vs. "muito" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "4" 4 22.2 22.2 

"5" 14 77.8 77.8 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.8 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.4 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 63: Resultados das respostas à questão: “Com esta aplicação sinto que posso: Ser eu a decidir como quero 
mostrar as minhas emoções”, classificada na escala de diferencial semântico - "nada" vs. "muito" (questionário 
“B2”). 
 

Com esta aplicação sinto que posso...Ser eu a decidir como 
quero mostrar uma emoção..."nada" vs. "muito" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "4" 8 44.4 44.4 
"5" 10 55.6 55.6 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.6 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 64: Resultados das respostas à questão: “Com esta aplicação sinto que posso: Ter ao meu alcance muitas 
possibilidades para mostrar uma emoção”, classificada na escala de diferencial semântico - "nada" vs. "muito" 
(questionário “B2”). 
 

Com esta aplicação sinto que posso...Ter ao meu alcance 
muitas possibilidades para mostrar uma emoção..."nada" vs. 

"muito" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "4" 11 61.1 61.1 
"5" 7 38.9 38.9 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.4 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 
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Tabela 65: Resultados das respostas à questão: “Com esta aplicação sinto que posso: Ter aqui uma espaço para 
comunicação mais pessoal/íntima”, classificada na escala de diferencial semântico - "nada" vs. "muito" 
(questionário “B2”). 
 

Com esta aplicação sinto que posso...Ter aqui um espaco para 
comunicação mais pessoal/ íntima..."nada" vs. "muito" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "4" 7 38.9 38.9 

"5" 11 61.1 61.1 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.6 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 66: Resultados das respostas à questão: “Com esta aplicação sinto que posso: Manter laços afectivos quando 
não posso estar, pessoalmente, com as pessoas de quem gosto”, classificada na escala de diferencial semântico - 
"nada" vs. "muito" (questionário “B2”). 
 

Com esta aplicação sinto que posso...Manter lçcos afectivos 
quando não posso estar pessoalmente com as pessoas de 

quem gosto..."nada" vs. "muito" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "4" 5 27.8 27.8 
"5" 13 72.2 72.2 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.7 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Para a questão específica do questionário “B2”, “Para expressar as minhas emoções, os 

resultados possíveis de Clip-emotion parecem-me:”, e segundo a escala de atributos 

“péssimos” vs. “excelentes”, a maioria dos participantes seleccionou a clasificação  

máxima, “excelentes” (valor 5) (ver Tabela 67): 55,6% dos participantes avaliou em 5 

valores; 44,4% qualificou com 4 valores (face às respostas na questão homóloga, em “B1”, 

houve uma subida na Moda, de 4 para 5, e o valor mínimo subiu, de 3 para 4). 

 

Tabela 67: Resultados das respostas à questão: “Para expressar as minhas emoções, os resultados finais possíveis 
em Clip-emotion parecem-me:”, classificada na escala de diferencial semântico - "péssimos" vs. "excelentes" 
(questionário “B2”). 
 

Para expressar as minhas emoções, os resultados finais 
possiveis em Clip-emotion parecem-me..."péssimos" vs. 

"excelentes" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "4" 8 44.4 44.4 
"5" 10 55.6 55.6 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.6 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Às questões que focam sobre os aspectos pedagógicos da aplicação, os resultados 

demonstram uma subida nas classificações, face ao questionário anterior, com valores de 

Moda em 5 e 4, respectivamente na primeira e segunda questões do grupo actual (ver 

Tabelas 68-69). Assim, na questão “A aplicação: Para a sua utilização, fornece ajudas”,           
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e segundo a escala de atributos “insuficientes” vs. “suficientes”, a maioria dos 

participantes classificou-a de 5 valores (ver Tabela 68): 55,6% dos participantes opinou        

5 valores; e 44,4% de 4 valores. Os resultados na questão “A aplicação: Ajuda a aprender 

mais sobre as emoções, através do seu uso” indicam uma Moda de 4 valores (ver Tabela 69): 

com 50% das respostas em 4 valores (representaria o “muito”); 44,4% em 5 valores (“mesmo 

muito”; 5,6% das respostas são neutras (3 valores) (face aos resultados na questão idêntica, 

em “B1”, a avaliação apresenta uma subida significativa, deixando de haver opiniões 

negativas e derivando num aumento das classificações de 4 e 5). 

 

Tabela 68: Resultados das respostas à questão: “A aplicação: Para a sua utilização, fornece ajudas”, classificada na 
escala de diferencial semântico - "insuficientes" vs. "suficientes" (questionário “B2”). 
 

A aplicação...Para a sua utilização, fornece 
ajudas..."insuficientes" vs. "suficientes" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "4" 8 44.4 44.4 
"5" 10 55.6 55.6 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.6 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 69: Resultados das respostas à questão: “A aplicação: Ajuda a aprender mais sobre as emoções, através do 
seu uso”, classificada na escala de diferencial semântico - "muito pouco" vs. "mesmo muito" (questionário “B2”). 
 

A aplicação...Ajuda a aprender mais sobre as emoções, 
através do seu uso..."muito pouco" vs. "mesmo muito" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "3" 1 5.6 5.6 

"4" 9 50.0 50.0 
"5" 8 44.4 44.4 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.4 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.6 
Valor Mínimo 3.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Os resultados na questão de índole global, que se repete no questionário “B1”, à 

semelhança do questionário anterior “A aplicação pareceu-me...Globalmente”, traduz como 

classificação mais comum, o valor máximo (valor 5) (ver Tabelas 70-72), indicando uma 

manutenção dos valores mais escolhidos, relativamente à questão homóloga em “B1”: na 

escala de atributos “difícil de usar” vs. “fácil de usar”, a Moda é 4, com 61,1% dos 

participante a escolher a classificação de 4 valores e 38,9% de 5 valores (“fácil de usar”); na 

escala de atributos “aborrecida” vs. “divertida”, a Moda é de 5 valores, com 61,1% dos 

participantes a eleger 5 valores de classificação, 33,3% a escolher a classificação 4 valores, 

e 5,6% a seleccionar o valor 3 (mantendo-se a Moda, face à mesma questão, em “B1”, mas 

com classificações mais expressivas em termos de percentagens); na escala de atributos 

“limitada” vs. “abrangente”, o valor da Moda é novamente de 5 valores, com 55,6% dos 

participantes a classificar a aplicação como “abrangente” (5 valores), e 44,4% a qualificá-la 
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de 4 valores (comparando com os resultados em “B1”, as percentagens de respondentes 

aumentou, sendo capitalizada no aumento da frequência de classificação de 4 valores). 

Para a questão “A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de emoções”, 

os resultados traduzem, no conjunto da avaliação segundo o conceito de dificuldade de uso 

(“difícil de usar”, vs. “fácil de usar”), de adequação à função (“nada adequada” vs. “muito 

adequada”), e de qualificação (“péssima” vs. “excelente”), uma subida face aos mesmos 

parâmetros, no questionário “B1”: o valor mais escolhido é o 5 (“muito”). Assim, segundo os 

resultados na escala de atributos “difícil de usar”, vs. “fácil de usar” (ver Tabela 73):     

Moda= 5; 61,1% dos participantes atribuíram a classificação máxima de 5 valores (“fácil de 

usar”); 33,3%, a classificação de 4 valores; contra 5,6% dos participantes que manifestaram 

uma avaliação de 2 valores (negativa) (face ao questionário “B1”, houve uma subida da 

percentagem na classificação máxima (5 valores), mas o resurgir de uma classificação 

negativa, já existente no questionário “A”). Os resultados para a escala de atributos “nada 

adequada” vs. “muito adequada”, nesta mesma questão, traduzem (ver Tabela 74): que a 

classificação  mais escolhida foi 5 valores, com 66,7% dos participantes a elegeram “muito 

adequada” (valor 5), e 33,3% o valor 4 (face ao questionário “B1”, detectámos uma subida na 

Moda e grande expressividade nos valores das percentagens das classificações 5 e 4 

valores). Finalmente, para a escala de atributos “péssima” vs. “excelente”, a maioria dos 

participantes avaliaram a aplicação como excelente “na utilização para a comunicação de 

emoções” (ver Tabela 75) (mantendo a mesma Moda, face às respostas à mesma questão, no 

questionário “B1”, revela uma subida na percentagem da categoria “5”): com 55,6% a 

escolherem o valor máximo de 5 (“excelente”); 38,9% a elegerem o valor 4; e 5,6% a 

revelarem uma posição de neutralidade (3 valores). 

 

Tabela 70: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me: Globalmente”, classificada na escala de 
diferencial semântico - "difícil de usar" vs. "fácil de usar" (questionário “B2”). 
 

A aplicação pareceu-me...Globalmente..."difícil de usar" vs. 
"fácil de usar" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "4" 11 61.1 61.1 
"5" 7 38.9 38.9 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.4 
Moda 4.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 
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Tabela 71: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me: Globalmente”, classificada na escala de 
diferencial semântico - "aborrecida" vs. "divertida" (questionário “B2”). 
 

A aplicação pareceu-me...Globalmente..."aborrecida" vs. 
"divertida" 

Casos Classificação 
Frequência % % de Válidos 

Válidos "3" 1 5.6 5.6 
"4" 6 33.3 33.3 
"5" 11 61.1 61.1 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.6 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.6 
Valor Mínimo 3.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 72: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me: Globalmente”, classificada na escala de 
diferencial semântico - "limitada" vs. "abrangente" (questionário “B2”). 
 

A aplicação pareceu-me...Globalmente..."limitada" vs. 
"abrangente" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "4" 8 44.4 44.4 

"5" 10 55.6 55.6 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.6 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 73: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me: Na utilização para a comunicação de 
emoções”, classificada na escala de diferencial semântico - "difícil de usar" vs. "fácil de usar" (questionário “B2”). 
 

A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de 
emoções..."difícil de usar" vs. "fácil de usar" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "2" 1 5.6 5.6 

"4" 6 33.3 33.3 
"5" 11 61.1 61.1 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.5 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.8 
Valor Mínimo 2.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 74: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me: Na utilização para a comunicação de 
emoções”, classificada na escala de diferencial semântico - "nada adequada" vs. "muito adequada" (questionário 
“B2”). 
 

A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de 
emoções..."nada adequada" vs. "muito adequada" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "4" 6 33.3 33.3 

"5" 12 66.7 66.7 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.7 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.5 
Valor Mínimo 4.0 
Valor Máximo 5.0 

 

 

Tabela 75: Resultados das respostas à questão: “A aplicação pareceu-me: Na utilização para a comunicação de 
emoções”, classificada na escala de diferencial semântico - "péssima" vs. "excelente" (questionário “B2”). 
 

A aplicação pareceu-me...Na utilização para a comunicação de 
emoções..."péssima" vs. "excelente" 

Casos Classificação Frequência % % de Válidos 
Válidos "3" 1 5.6 5.6 

"4" 7 38.9 38.9 
"5" 10 55.6 55.6 
Total 18 100.0 100.0 

 

Estatística 

N Válidos 18 
Omissos 0 

Média 4.5 
Moda 5.0 
Desvio Padrão 0.6 
Valor Mínimo 3.0 
Valor Máximo 5.0 
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4.5.3.5. Resultados, por participante, às questões comuns aos 3 questionários 

Os resultados por participante, nas questões comuns aos 3 questionários, são 

apresentados sob a forma de gráficos: em cada questão, exibimos uma sobreposição das 

três respostas, identificadas por cor (linha azul para questionário “A”; verde para “B1” e 

vermelho para “B2”), perante a escala de avaliação (1-5; sendo o zero representativo dos 

omissos – resposta em branco ou resposta de Não Aplicável -“Não sei/ não respondo”). Está 

ainda identificado o valor da Média das respostas, a cada questão (média aritmética das 

respostas válidas, a cada questão), através da linha tracejada colorida (mantendo a regra 

cromática, identificada acima). Os casos ou respostas válidas são identificados com um 

losango preenchido na cor identificativa do respectivo questionário, e os omissos com uma 

circunferência sobre o eixo das ordenadas. 

 

 
Gráfico 10: Respostas por participante, à questão comum aos 3 questionários (A, B1 e B2): “A aplicação pareceu-me... 
Globalmente...”difícil de usar” vs. “fácil de usar””. 

 

 
Gráfico 11: Respostas por participante, à questão comum aos 3 questionários (A, B1 e B2): “A aplicação pareceu-me... 
Globalmente...”aborrecida” vs. “divertida””. 
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Gráfico 12: Respostas por participante, à questão comum aos 3 questionários (A, B1 e B2): “A aplicação pareceu-me... 
Globalmente...”limitada” vs. “abrangente””. 

 

Na questão “A aplicação pareceu-me...Globalmente…”, segundo a escala classificativa de 

atributos opostos ”difícil de usar” vs. “fácil de usar”, os resultados aos três questionários, 

revelam (ver Gráfico 10): no seu todo, uma subida na avaliação, como podemos verificar 

pelo valor das Médias, que manifestam um crescimento de “A” para “B1” e depois a fixação 

de “B1” para “B2” no valor de 4,4; torna-se também evidente a concentração das 

classificações em torno dos valores 5 e 4, ao longo dos três questionários, com a mudança 

das opiniões negativas (expressas pelos participantes nº 11 e nº13), para valores de 4, assim 

como a alteração do caso omisso em “B1”, para classificação máxima (subindo de 4, valor 

atribuído em “A”); os participantes nº4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15 e 18 mantêm as suas avaliações 

ao longo dos três questionários (representam 50% do total dos participantes); 5 dos 

participantes restantes (27,8%), revelam uma subida de opinião do primeiro para o 

terceiro; contra 11,1% dos participantes que descem a sua classificação (de 5 para 4 

valores), e 11.1% que regressam à classificação inicial, depois de a terem subido em “B1”. 

Na questão “A aplicação pareceu-me...Globalmente…”, segundo a escala classificativa de 

atributos opostos ”aborrecida” vs. “divertida”, os resultados aos três questionários, 

apresentam (ver Gráfico 11): à semelhança da avaliação anterior (ver Gráfico 10), no seu 

todo, uma subida na avaliação, como podemos aferir pelo valor das Médias, que revelam 

também um crescimento de “A” para “B1” e depois a sua fixação de “B1” para “B2” no valor 

de  4,6; sendo evidente a concentração das classificações em torno dos valores 5 e 4, ao 

longo dos três questionários, detectamos uma subida da opinião negativa do participante 

nº 13, para uma posição neutra; o participante nº 1, que foi omisso em “B1”, sobe para a 

classificação máxima (de 4, valor que havia atribuído em “A”); os participantes nº5, 6, 7, 8, 

9, 12, 14, 15 e 17 mantêm as suas avaliações ao longo dos três questionários (representam 
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novamente 50% do total dos participantes, embora não sendo exactamente os mesmos da 

avaliação anterior); 6 dos participantes (33,3%), revelam uma subida de opinião do 

primeiro para o terceiro questionários; 5,6% regressam à classificação inicial (máxima), 

depois de a ter descido em “B1”; contra 5,6% dos participantes que descem a sua 

classificação (de 5 para 4 valores), e 5,6% que regressam à classificação inicial, depois de a 

terem subido em “B1”. 

Na questão “A aplicação pareceu-me...Globalmente…”, segundo a escala classificativa de 

atributos opostos ”limitada” vs. “abrangente”, os resultados aos três questionários, 

demonstram (ver Gráfico 12): a mesma tendência dos anteriores – uma subida na avaliação, 

como podemos aferir pelo valor das Médias, que revelam também um crescimento de “A” 

para “B1” e depois a sua conservação de “B1” para “B2” no valor de 4,6 (o mesmo valor de 

Média da avaliação anterior à questão anterior); sendo evidente a concentração das 

classificações em torno dos valores 5 e 4, ao longo dos três questionários, detectamos 

subidas das opiniões negativas dos participante nº 1 e 12, e neutra do participante nº 13, 

para uma posição positiva de 4 valores para todos eles; os participantes nº8, 9, 14, 15 e 17 

mantêm as suas classificações ao longo dos três questionários (27,8% dos participantes a 

manifestar esta atitude). Nesta avaliação há mais flutuação das opiniões ao longo dos três 

questionários: 7 dos participantes (38,9%) revelam uma subida de opinião do primeiro para 

o terceiro questionários; 5,6% regressam à classificação inicial (máxima), depois de a 

terem descido em “B1”; contra 16,7% dos participantes que descem a sua classificação (de 5 

para 4 valores), e 11.1% que regressam à classificação inicial (4 valores), depois de a terem 

subido em “B1”. 

 

 
Gráfico 13: Respostas por participante, à questão comum aos 3 questionários (A, B1 e B2): “A aplicação pareceu-me... 
Na utilização para a comunicação de emoções...”difícil de usar” vs. “fácil de usar””. 
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Gráfico 14: Respostas por participante, à questão comum aos 3 questionários (A, B1 e B2): “A aplicação pareceu-me... 
Na utilização para a comunicação de emoções...”nada adequada” vs. “muito adequada””. 
 

 

 
Gráfico 15: Respostas por participante, à questão comum aos 3 questionários (A, B1 e B2): “A aplicação pareceu-me... 
Na utilização para a comunicação de emoções...”péssima” vs. “excelente””. 

 

Os resultados dos três questionários, na questão “A aplicação pareceu-me...Na utilização 

para a comunicação de emoções…”, segundo a escala classificativa de atributos opostos 

”difícil de usar” vs. “fácil de usar”, manifestam (ver Gráfico 13): uma subida na avaliação de 

“A” para “B1” e a manutenção da classificação de “B1” para “B2”, como podemos aferir pelo 

valor das Médias fixada em 4,5, em “B2”; sendo evidente a concentração das classificações 

em torno dos valores 5 e 4, ao longo dos três questionários, detectamos a subida de uma 

opinião negativa (participante nº 13), e a conservação da opinião negativa do participante 

nº 11 (após a subida para o valor de 4, aquando do “B1”); os participantes nº 2, 4, 5, 6, 8, 10, 

12, 14, conservam as suas classificações ao longo dos três questionários (44,4% dos 

participantes a manifestar esta atitude). Nesta avaliação, identificamos a seguinte 

flutuação de opiniões, ao longo dos três questionários: 5 dos participantes (27,8%) revelam 
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uma subida de opinião do primeiro para o terceiro questionários; 11,1% regressam à 

classificação inicial (máxima), depois de a terem descido em “B1”; 5,6% regressam à 

classificação inicial de 4 valores, depois de a terem subido em “B1”; e 5,6% dos 

participantes descem a sua classificação (de 5 para 4 valores), mantendo-a no entanto 

positiva; contra 5,6% que regressam à classificação inicial (2 valores), negativa, depois       

de a terem subido em “B1” para 4 valores (positiva). 

Na questão “A aplicação pareceu-me... Na utilização para a comunicação de emoções…”, 

segundo a escala classificativa de atributos opostos ” nada adequada” vs. “muito 

adequada”, os resultados aos três questionários revelam (ver Gráfico 14): uma descida na 

Média de avaliação de “A” para “B1” e um regresso à mesma, entre “B1” e “B2”, sendo o 

valor final de 4,7 (em “A” e “B2”); fica patente, mais uma vez, a concentração das 

classificações em torno dos valores 5 e 4, ao longo dos três questionários, com um valor 

mínimo constante de 4; os participantes nº 1, 2, 4, 9, 11, 12, 15 e 17 estabilizam as suas 

avaliações ao longo dos três questionários (44,4% dos participantes manifestam esta 

atitude). Nesta avaliação, identificamos a seguinte flutuação de opiniões, ao longo dos três 

questionários: 3 dos participantes (16,7%) revelam uma subida de opinião do primeiro para 

o terceiro questionários; 16,7% regressam à classificação inicial (máxima), depois de a 

terem descido em “B1”; e 22,2% dos participantes descem a sua classificação (de 5 para          

4 valores), mantendo-a no entanto positiva. 

Na questão “A aplicação pareceu-me... Na utilização para a comunicação de emoções…”, 

segundo a escala classificativa de atributos opostos ” péssima” vs. “excelente”, os 

resultados aos três questionários demonstram (ver Gráfico 15): uma estabilização na Média 

de avaliação de “A” para “B1”, em 4,4 valores e uma ligeira subida da Média de “B1” para 

“B2”, para os 4,5 valores; sendo patente, mais uma vez, a concentração das classificações 

em torno dos valores 5 e 4, ao longo dos três questionários, e de um valor mínimo constante 

em 3; os participantes nº 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 mantêm as suas avaliações ao longo dos 

três questionários (50% dos participantes revelam esta posição). Nesta avaliação, 

identificamos a seguinte flutuação de opiniões, ao longo dos três questionários, que 

detectamos ser menor quando comparada com as anteriores: 4 dos participantes (22,2%) 

revelam uma subida de opinião, do primeiro para o terceiro questionários; 5,6%    

regressam à classificação inicial (máxima), depois de a terem descido em “B1”; 5,6% 

regressam à classificação inicial de 4 valores, depois de a terem subido em “B1”;                       

e 16,7% dos participantes descem a sua classificação (de 5 para 4 valores), mantendo-a no     

entanto positiva. 
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4.5.3.6. Observações recolhidas na experimentação da aplicação 

No decorrer da etapa 6, recolhemos alguns dados através de observação directa, aquando 

da experimentação da aplicação pelos participantes, no posto de trabalho. 

Globalmente, todos os participantes revelaram um grande à-vontade com a utilização do 

computador: na orientação numa interface digital e no domínio da sua linguagem de 

funcionamento, sem qualquer necessidade de apoio para se orientarem e percorrerem a 

aplicação, fazendo assim jus à sua caracterização de Nativos Digitais, previamente exposta 

(ver 2.4.2. “Caracterização do Nativo Digital”). De entre os vários participantes destacamos 

os mais jovens e do género masculino (13 anos), pela proactividade demonstrada, pela 

rapidez e grau no domínio do funcionamento e orientação dentro da interface, acima dos 

restantes. 

Ficou patente o empenho com que experimentaram a aplicação, explorando-a com 

curiosidade e atenção, nos diferentes níveis de funcionamento e nas possibilidades de 

manipulação e montagem de conteúdos. Detectámos uma diferença de género, em relação 

aos focos e tempos de atenção: os participantes masculinos indicaram maior interesse pela 

dimensão do funcionamento e construção, na composição e montagem dos diferentes 

elementos do clip; os participantes femininos deram maior atenção às qualidades formais 

da composição, reagindo, por exemplo, quando não era possível seleccionar uma outra cor 

na composição do clip ou focando-se mais tempo na observação dos vários clips prontos a 

usar e disponibilizados pela aplicação. Foram também os participantes femininos, e com 

faixa etária superior (15-16 anos), que expressaram verbalmente grande interesse e 

valorizaram os aspectos gráficos, sonoros e de movimento destes clips, presentes no      

nível “ready-to-use”.  

Os participantes femininos mais jovens (13 anos) revelaram maior timidez na 

experimentação (ou pelo menos, na presença de observadores), e voltaram a manifestar a 

vontade de uso da aplicação como “diário visual”, indagando sobre os aspectos de envio e 

publicação (focando novamente a questão privado vs. público). Todos os restantes   

(maioria) evidenciaram, pelo contrário, uma atitude de “navegação” na interface, fazendo 

crer a invisibilidade dos observadores: foram absorvidos pela tarefa e ignoraram a 

presença dos demais. 

 

4.5.3.7. Sugestões apresentadas por escrito (questionário “B2”) 

O facultar de espaço para “sugestões” escritas foi o último momento de manifestação de 

opinião, antes da finalização da sessão. Pretendíamos, desta forma, encerrar a ronda de 

questões apresentadas aos participantes, com o recolher directo de ideias para o 
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melhoramento da aplicação.  

Em relação à adesão a este ponto, por parte dos participantes, poucos foram os que se 

pronunciaram: apenas quatro participantes. De seguida apresentamos o conteúdo 

expresso reunido, que verificamos possuir na sua globalidade, tanto um carácter de 

comentário como de sugestão: “Nenhuma. Acho que é um excelente projeto!!”; “Poder 

escolher a língua”; “É uma aplicação fácil de usar...”; “Aumentar a publicidade do site, para 

maior divulgação.”. 

 

4.5.4. Análise dos resultados 

O recurso a uma estrutura associativa de escutismo, como fonte para a selecção do grupo 

de participantes na avaliação, criou-nos alguns receios face a uma eventual atitude 

negativa dos participantes, em relação às práticas da mediação tecnológica da 

comunicação interpessoal. Isto, porque as características fundamentais que definem este 

tipo de associativismo são: a promoção das actividades ao ar livre; o contacto com a 

natureza; iniciativas de ligação à comunidade no sentido de fornecer apoio. Na sua 

globalidade, uma postura oposta ao sedentarismo que por vezes caracteriza uma rotina 

mais ligada à mediação tecnológica, embora na caracterização do Nativo Digital, a prática 

desportiva e de contacto com a natureza é também intensamente referenciada (ver 2.4.2 

“Caracterização do Nativo Digital”). Este tipo de escutismo é ainda guiado por um código 

moral enraizado na doutrina cristã e em valores tradicionais.  

Mas este receios dissiparam-se, assim que foi dada voz aos participantes, após a 

apresentação da aplicação. Na fase da discussão, a partir dos comentários dos 

participantes, mas também ao longo do resto da sessão, identificámos no grupo as 

características típicas de adolescente e de Nativo Digital: proactivos e participativos, no 

geral, embora tenhamos detectado uma diferença de género, sendo o grupo feminino 

detentor de maior iniciativa e mais articulado na temática “emoções”, e também revelando 

maior maturidade face ao assunto, verbalizando a sua importância enquanto factor 

identitário humano (indo de encontro à especificidade de género, patente na 

caracterização do adolescente, e apresentada anteriormente; ver 2.4.1.2. “Aspecto Sociais”); 

muito à vontade no domínio das ferramentas digitais, da sua linguagem, assim como 

conhecedores das práticas e estratégias do mundo digital, opinando inclusivamente sobre 

estratégias para aumentar a visibilidade da aplicação; prosumidores, desejosos de 

construir os seus próprios conteúdos, a partir do uso da aplicação; mas também 

interessados em práticas mais auto-reflexivas como a produção de “diários visuais”, 

segundo sugestão avançada por um grupo de jovens do género feminino (ver 4.5.3.1. 

“Resultados retirados da discussão”, 4.5.3.6. “Observações recolhidas na experimentação 
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da aplicação” e 4.5.3.7. “Sugestões apresentadas por escrito (questionário “B2”)”). 

Os resultados sobre a ideia da aplicação, a partir da informação recolhida no primeiro 

questionário, e após a apresentação da aplicação e a discussão subsequente, revelam uma 

posição muito positiva em relação aos três aspectos avaliados (interesse, originalidade e 

utilidade da aplicação) (ver Tabela 76): entre os valores 4 e 5 (máximo); destacamos as 

classificações mais altas para as dimensões interesse e originalidade, respectivamente    

4,7 e 4,6 valores de Média. Sob estes aspectos, consideramos que a opinião dos 

participantes revela: clara adesão à ideia da aplicação, cuja maioria classifica como   

“muito interessante”; e nela reconhecem o factor novidade (que a maioria qualifica de 

“muito original”).   

Esta posição é congruente com os primeiros comentários, durante a discussão, que de 

modo entusiástico, indicaram o interesse do grupo, assim como a sua iniciativa de querer 

utilizar a aplicação de modo real, e dos comentários presentes na área das sugestões do 

questionário “B2” (ver 4.5.3.1. “Resultados retirados da discussão” e 4.5.3.7. “Sugestões 

apresentadas por escrito (questionário “B2”)”). 

A classificação em relação à utilidade demonstra uma menor valorização, 

comparativamante aos outros dois aspectos. Não menosprezando a Média da avaliação 

final a esta dimensão, próxima de 4,5 valores (o que entendemos ser bastante positivo), 

consideramos que este resultado comparativo poderá ter um leve contributo da enraizada 

tradição ocidental de depreciação da vertente emocional face à racional, conotando-a com 

um pendor não utilitário (ver 2.5.2. “Perspectiva histórica sobre a emoção e teorias das 

emoções”). Um outro aspecto que enquadra esta posição, segundo entendemos, é o facto de 

alguns dos participantes terem manifestado verbalmente que um dos motivos para o uso 

da aplicação seria num contexto de forte intensidade emocional que, segundo eles, seria 

pontual. No entanto, e atendendo à caracterização geral do adolescente, a variabilidade 

emocional e grande tensão interna, que habitualmente toma a forma de reacções 

emocionais intensas, parecem ser algumas das suas particularidades definidoras (ver 

2.4.1.1 “Características Psicológicas”). Pelo que o uso da aplicação poderá, eventualmente, 

ser mais frequente do que referem. 
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Tabela 76: Resumo classificação dos valores Moda e Média, em relação à avaliação da Ideia da Aplicação, retirada das 
respostas do questionário “A”135. 

Aplicação - ideia Moda Média 

Interesse 5,0 4,7 
Originalidade 5,0 4,6 
Utilidade 4,0 4,4 

 

Em relação à estrutura da aplicação, sob os aspectos de lógica e utilidade, os resultados 

mostram novamente a mesma tendência já reportada para a globalidade da avaliação (ver 

Tabela 77): à medida que a proximidade à aplicação e seu conhecimento aumentam (da 

apresentação, passando pela observação da demonstração e, finalmente, a experimentação 

pelos participantes), aumenta a classificação que os participantes lhe atribuem; disso são 

reflexo o aumento da Moda sob a dimensão “lógica”, de 4 para 5 valores (“muito lógica”), e 

da respectiva Média de 4,3 para 4,6; assim como o aumento da Média sob a dimensão 

“utilidade”, de 4,1 para 4,3 valores, menos expressivo que o anterior, mas ainda assim 

relativo a uma subida classificativa. Mais uma vez, a dimensão da utilidade não é a mais 

valorizada. 

 

Tabela 77: Resumo classificação dos valores Moda e Média, em relação à avaliação da Estrutura da Aplicação, nos 
questionários “B1” e “B2” (nos quais esta temática é avaliada)136. 

Aplicação - estrutura Moda Média 

“B1” “B2” “B1” “B2” 

Lógica 4,0 5,0 4,3 4,6 
Utilidade 4,0 4,0 4,1 4,3 

 

A presença de algumas questões comuns aos questionários, a saber: a questão de índole 

global presente nos três questionários (“A”,”B1” e “B2”); e o grupo de questões comuns aos 

questionários “B1” e “B2”, sobre a estrutura da aplicação [a) e b)], e o potencial da aplicação 

no uso ligado às emoções [de c) a h)]; permitiu a manifestação, ao longo da sessão 

avaliativa, das posições dos participantes que, em termos globais sobre a Aplicação e sobre 

a Aplicação para o uso de comunicação de emoções revelaram (ver Tabelas 78-79): uma 

Média sempre positiva, durante todo o processo avaliativo; uma tendência de subida do 

valor da Média, entre o questionário “A” e o “B1” (após a demonstração da aplicação no 

posto de trabalho), e uma manutenção deste valor entre o questionário “B1” e o “B2” (após a 

                                                
135 Os dados presentes nesta Tabela, são retirados das Tabelas 33-35 (resultados a esta temática do questionário 
“A”). 
136 Os dados presentes nesta Tabela, são retirados das Tabelas 42-43 (resultados a esta temática, do 
questionário “B1”) e das Tabelas 59-60 (resultados a esta temática, do questionário “B2”). 
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experimentação da aplicação, pelos participantes, no posto de trabalho); um resultado 

maioritário de subida da classificação entre o primeiro e último questionário.                 

Sendo estes grupos centrais na avaliação da aplicação (na sua globalidade + uso para 

comunicar emoções; e sobre o potencial da aplicação no uso ligado às emoções, ou seja, os 

objectivos que se procura atingir através do seu uso), o facto de surgirem repetidos em 

momentos temporalmente distintos da sessão ajudará, segundo entendemos, a despistar 

eventuais contaminações por aspectos que não pretendíamos fossem determinantes – os 

aspectos técnicos.  

Sobre a questão da facilidade do uso, a perspectiva face à aplicação reflecte uma posição 

global final de 4,4 valores, sendo a escolha mais frequente o valor 4 (ver Tabela 78). Sobre a 

facilidade de uso para comunicar emoções, este valor sobe ligeiramente (Média= 4,5), e a 

Moda final é de 5 valores (o valor mais escolhido). A perspectiva de que a aplicação é “fácil 

de usar” foi ainda formalizada por escrito na área das sugestões (ver 4.5.3.7. “Sugestões 

apresentadas por escrito (questionário “B2”)”). 

Face àquilo que resumimos como “retorno emocional” (ver Tabela 78), referente à escala de 

atributos opostos “aborrecida” vs. “divertida”, qualificadora da aplicação, a posição dos 

participantes é bastante positiva, considerando-a “divertida”. Este é um aspecto para nós 

fundamental, em termos de reacção do utilizador, sabendo que poderia ser determinante 

na adesão ou rejeição da aplicação e no seu interesse para os participantes.  

Em relação ao alcance ou amplitude da aplicação, ou seja a sua avaliação na escala 

“limitada” vs. “abrangente", a escolha mais frequente foi sempre a mais elevada, 

manifestando a perspectiva de que a aplicação é abrangente (ver Tabela 78).  

 

Tabela 78: Resumo classificação dos valores Moda e Média, em relação à avaliação de índole Global da Aplicação, nos 
questionários “A”, “B1” e “B2” (nos quais esta temática é avaliada)137. 

Aplicação – Global Moda Média 

“A” “B1” “B2” “A” “B1” “B2” 

Facilidade de uso 4,0 4,0 4,0 4,1 4,4 4,4 
Retorno emocional (aborrecida vs. divertida) 4,0 5,0 5,0 4,2 4,6 4,6 
Alcance/ Amplitude (limitada vs. abrangente) 5,0 5,0 5,0 4,2 4,6 4,6 
       

                                                
137 Os dados presentes nesta Tabela, são retirados das Tabelas 36-38 (resultados a esta temática, do 
questionário “A”), das Tabelas 53-55 (resultados a esta temática, do questionário “B1”), e das Tabelas 70-72 
(resultados a esta temática, do questionário “B2”). 
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Na avaliação do uso da aplicação para a comunicação de emoções, a posição da maioria 

revela uma posição final de (ver Tabela 79): ser muito adequada e ser excelente. Sendo este 

um ponto fulcral na avaliação da aplicação, somos de entender que estes resultados 

classificativos são muito positivos, evidenciando o reconhecimento e a adesão do grupo. 

 

Tabela 79: Resumo classificação dos valores Moda e Média, em relação à avaliação da Aplicação para o uso de 
Comunicação de emoções, nos questionários “A”, “B1” e “B2” (nos quais esta temática é avaliada)138. 

 
Aplicação – uso para Comunicar 
Emoções 

Moda Média 

“A” “B1” “B2” “A” “B1” “B2” 

Facilidade de uso 4,0 e 
5,0 

4,0 e 
5,0 

5,0 4,2 4,5 4,5 

Adequação à função 5,0 4,0 5,0 4,7 4,4 4,7 
Qualidade (péssima vs. excelente) 5,0 5,0 5,0 4,4 4,4 4,5 

 

Para o grupo de questões que se segue dirigimos o nosso especial interesse, dado ter sido 

coligido a partir dos objectivos principais que pretendíamos atingir com o desenho da 

nossa aplicação (como referido anteriormente) (ver 4.2.1 “Objectivos da aplicação”) (ver 

Tabela 80). Observando os resultados e comparando-os, é manifesta a subida global da 

classificação, entre “B1” e “B2”. Entendemos, assim, que a fase de experimentação motivou 

os participantes a elevarem a sua perspectiva sobre o potencial da aplicação no uso ligado 

às emoções, de acordo com a tendência já identificada por nós, previamente.  

Em todas as questões deste grupo, os valores mais escolhidos são o da classificação 

máxima, “muito”: sobre a facilidade de comunicar emoções aos outros; de proporcionar 

uma melhor expressão das emoções, mesmo das consideradas mais difíceis; de 

proporcionar o controlo sobre “como mostrar as emoções”; de tomar para si a aplicação 

como um espaço de comunicação de natureza pessoal ou íntima; e de proporcionar a 

manutenção de laços afectivos, à distância. Estas classificações vão de encontro, não só às 

características do adolescente (ver 2.4.1 “Caracterização do adolescente”), como 

especificamente do Nativo Digital (ver 2.4.2 “Caracterização do Nativo Digital”), como são 

também coerentes com as opiniões expressas pelo grupo, logo na fase de discussão, na qual 

foram apontados os contextos de momentos emocionais intensos (sejam eles positivos ou 

negativos), como um dos motivos para a utilização da aplicação. Entendemos que este 

aspecto é coerente com a perspectiva de que a aplicação permite “muito” ao utilizador, 

“expressar melhor as suas emoções, mesmo as mais difíceis”, e também “mesmo muito” lhe 

                                                
138 Os dados presentes nesta Tabela, são retirados das Tabelas 39-41 (resultados a esta temática, do 
questionário “A”), das Tabelas 56-58 (resultados a esta temática, do questionário “B1”), e das Tabelas 73-75 
(resultados a esta temática, do questionário “B2”). 
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“facilita a comunicação das emoções”. De igual modo, consideramos existir coerência, que 

sustenta a avaliação neste grupo de questões, com as sugestões relativas ao uso da 

aplicação como “diário visual”, e com a posição de que a aplicação se adequa a um contexto 

de comunicação pessoal ou íntima. Tendo sido a valorização da especificidade temática um 

ponto também referido, aquando dos comentários do grupo, na fase da discussão. (ver 

4.5.3.1. “Resultados retirados da discussão”). 

Neste grupo, a questão que apresenta valores ligeiramente mais baixos (comparativamente 

com o valor máximo), é a que se centra na “disponibilidade de muitas possibilidades para 

mostrar emoção”, que os participantes avaliam com Moda 4, e Média final de 4,4 valores 

(ver Tabela 80). Este resultado é concordante com a avaliação das possibilidades de 

composição de “Clip-emotion”, para expressar as emoções do utilizador (ver Tabela 81), que 

aponta para valores equivalentes: Moda de 4 valores; Média de 4,3.  

 

Tabela 80: Resumo classificação dos valores Moda e Média, em relação à avaliação do Potencial sentido na Aplicação, 
no uso ligado às emoções, nos questionários “B1” e “B2” (nos quais esta temática é avaliada)139. 

Aplicação – potencial da aplicação no uso ligado às 

emoções (os objectivos da aplicação) 

Moda Média 

“B1” “B2” “B1” “B2” 

Facilidade de comunicar aos outros as emoções 5,0 5,0 4,5 4,6 
Expressar melhor as emoções  5,0 5,0 4,4 4,8 
Tomar para si a decisão de como mostrar emoção 5,0 5,0 4,4 4,6 
Disponibilizar muitas possibilidades para mostrar 
emoção 

4,0 4,0 4,1 4,4 

Ser um espaço para comunicação pessoal 4,0 e 5,0 5,0 4,50 4,6 

Manutenção de laços afectivos à distância 4,0 5,0 4,5 4,7 

 

No entanto, no sentido contrário, apontam os comentários na fase de discussão, que 

valorizam as possibilidades de convergência de vários tipos de informação e de diversos 

media, que a aplicação fornece ( a sua potencialidade multimédia e também de 

manipulação de conteúdos). Inclusivamente, os participantes destacaram positivamente a 

aplicação, em comparação com outras plataformas passíveis de servirem fins análogos 

(como o Twitter© ou Facebook©), mas com oferta de menos possibilidades e não 

específicas em relação ao tema “emoções”. (ver 4.5.3.1. “Resultados retirados                           

da discussão”). 

Este será, ainda assim, um aspecto que deverá ter a nossa atenção nas conclusões e 

definições do trabalho futuro, tendo em conta a característica de prosumidores dos ND, 

como empenhados na construção e manipulação de conteúdos (aspecto que ficara também 
                                                
139 Os dados presentes nesta Tabela, são retirados das Tabelas 44-49 (resultados a esta temática, do 
questionário “B1”) e das Tabelas 61-66 (resultados a esta temática, do questionário “B2”). 
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evidente a partir dos comentários de prontidão para a construção de página pessoal na 

aplicação; e nas reacções, observadas na experimentação, do interesse por construir          

um clip). 

 

Tabela 81: Resumo classificação dos valores Moda e Média, em relação à avaliação do potencial de “Clip-emotion” da 
Aplicação, nos questionários “B1” e “B2” (nos quais esta temática é avaliada)140. 

Aplicação – potencial de Clip-emotion Moda Média 

Em relação às possibilidades de Composição (“B1”) 4,0 4,3 
Em relação aos possíveis resultados finais  (“B2”) 5,0 4,6 
   

Sobre a o potencial dos possíveis resultados finais de “Clip-emotion”, enquanto 

caracterizadores / passíveis de expressar a emoção do utilizador, a perspectiva final do 

grupo manifesta (ver Tabela 81): a posição mais frequente de “excelente” (Moda= 5); com 

uma Média de 4,6. Perante este resultado, entendemos que aquilo que os utilizadores 

podem construir e enviar é por eles considerado como “muito positivo”, sendo também este 

um ponto importante na validação da direcção que escolhemos para o nosso trabalho. 

Em relação à dimensão informativa e pedagógica, os valores revelam, mais uma vez, a 

tendência geral em relação à avaliação, bem como à evolução entre os questionários “B1” e 

“B2” (ver Tabela 82): na questão relativa às ajudas, a visão geral classifica as ajudas 

fornecidas pela aplicação como de “suficientes” (valor máximo atribuído); na dimensão 

pedagógica, o grupo entende que a aplicação ajuda a aprendizagem sobre emoções, 

avaliando-a de “muito” (Moda= 4 valores; Média final de 4,4). 

 
Tabela 82: Resumo classificação dos valores Moda e Média, em relação à avaliação da vertente informativa e potencial 
pedagógico da Aplicação, nos questionários “B1” e “B2” (nos quais esta temática é avaliada)141. 

Aplicação – vertente informativa/pedagógica Moda Média 

“B1” “B2” “B1” “B2” 

Ajudas 4,0 5,0 4,3 4,6 
Aprendizagem sobre emoções, com uso da Aplicação  4,0 4,0 4,2 4,4 
 

Em jeito de súmula, poderemos afirmar que, ao longo dos três questionários preenchidos 

em momentos distintos da sessão avaliativa, os valores mais frequentes de classificação 

atribuídos à Aplicação foram de 4 e 5  valores (Modas) (ver Tabelas 76-82). Ou seja, 

                                                
140 Os dados presentes nesta Tabela, são retirados das Tabelas 51-52 (resultados a esta temática, do questionário 
“B1”) e das Tabelas 68-69 (resultados a esta temática, do questionário “B2”). 
141 Os dados presentes nesta Tabela, são retirados das Tabelas 51-52 (resultados a esta temática, do questionário 
“B1”) e das Tabelas 68-69 (resultados a esta temática, do questionário “B2”). 
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resultado de posições / opiniões manifestamente positivas face à aplicação e a aspectos 

com ela relacionados.  

E esta posição é consentânea com as perspectivas identificadas aquando da discussão, com 

o grupo de participantes, que haviam demonstrado entusiasmo, interesse e uma opinião 

positiva, no primeiro “contacto” com a aplicação (a sua apresentação). Desta forma 

consideramos como coerente e sustentada uma mesma visão global, entre positiva 

(equivalente a um valor 4) e muito positiva (equivalente ao valor máximo, 5), reunida 

através das diversas formas de recolha da informação (questionários e discussão). O que 

equivale a uma Média aproximada de 4,5 valores (como pode ser observado nas várias 

Tabelas de sumário, que reúnem Modas e Médias às questões sobre a Aplicação) (ver 

Tabelas 76-82). 

No que concerne a sugestões apresentadas, embora reduzidas em número, consideramos 

que são um aspecto fundamental a ter em conta: o facto de integrarmos o português como 

língua a utilizar, além do inglês, poderá grangear à aplicação uma maior flexibilidade, 

fornecendo ao utilizador maior escolha (e consideramos que além deste, outros idiomas 

poderão também ser contemplados); sobre a sugestão de “inclusão de publicidade para 

maior divulgação do website”, consideramos que denota uma prática de uso de plataformas 

como redes sociais, ou blogues, dado ser uma estratégia usada por este tipo de interfaces, 

manifestando a caracterização do ND como alguém conhecedor das estratégias e práticas 

do mundo digital. 

 

 

4.6. Sumário 

Com a reunião dos antecedentes recolhidos ao longo dos capítulos anteriores, e dentro das 

diferentes vertentes, foi-nos possível delinear os aspectos a ter em conta no desenho do 

modelo estruturador dos discursos específicos dos Nativos Digitais. Este modelo integra:      

a linguagem expressiva do corpo; a diversidade de tipos de informação; recorrendo à    

fusão de media, ou seja o multimédia. Esta estrutura integra também o conceito de        

“Clip-emotion”, como o resultado unificador e multi-camadas significantes: o produto da 

interacção humano-aplicação que é transmitido, enquanto objecto a comunicar, ou seja o 

clip-emotion. Que se apresenta como o resultado final, que é seleccionado ou construído 

pelo Nativo Digital, a partir dos elementos que se organizam numa estrutura semântica e 

que partilham, simultaneamente, uma estrutura de media. Aliás esta bidimensionalidade 

da estrutura dos elementos, é um aspecto no qual reside outro foco deste modelo: na 

relação entre a presença do corpo (numa dimensão conceptual é o centro da emoção, mas 
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na dimensão psico-fisiológica, é através dele que as emoções se expressam, se exibem); e 

do potencial expressivo da fusão dos media, através do multimédia e sua adequação para 

veicular conteúdos de natureza afectiva (tal como observado no capítulo anterior). O 

modelo introduz, ainda: uma lógica de movimentação, do centro para a periferia (baseado 

na lógica de funcionamento do modelo do processamento de informação social); a 

constituição de um espaço pessoal, no qual o ND possa organizar os seus resultados, 

potenciando um olhar sobre o seu espectro emocional expresso (numa espécie de arquivo 

pessoal, potenciador de auto-reflexão); e a centralização no indivíduo, mantendo-o como o 

gestor das dimensões privado vs. público, fornecendo-lhe o controlo total e a autonomia. 

Estas características procuram, também, possuir um valor pedagógico, indo de encontro às 

características identificadas como comuns aos ND e, perante as quais, importa promover a 

flexibilidade emocional e a reflexão sobre o “eu emocional”.  

A estrutura discursiva é formalizada numa interface que se apresenta como aplicação on-

line. Para o desenho da interacção, entendemos que a aplicação, multimédia, deverá ser 

organizada por etapas de acção, visando integrar diferentes modos de utilização (que 

reflectem os níveis de uso), explorando diferentes estratégias e ritmos na utilização.  

Para a avaliação, foi construído um protótipo da aplicação, com características de “alta 

fidelidade” e abordagem vertical. Consideramos que a estratégia, integrada nos 

procedimentos avaliativos, foi adequada ao tipo de avaliação que pretendemos aplicar, 

como potenciadora de um melhor conhecimento do produto em análise (a aplicação). Os 

resultados foram sendo consolidados, ao longo do processo avaliativo, no qual os 

participantes se aproximaram, gradualmente da aplicação: primeiro, numa fase de 

apresentação da aplicação; seguida da sua demonstração; e, por fim, da experimentação    

da mesma. Como tal, consideramos que os resultados se apresentam com forte 

legitimidade, também graças ao cruzamento das várias formas de recolha de informação. 

Os resultados revelam um posição manifestamente positiva face à aplicação, e aos 

aspectos com ela relacionados. 
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5. CONCLUSÕES 

  

 

 

 

 

5.1. Introdução  

Deste capítulo constam as principais conclusões do trabalho desenvolvido. Começaremos 

por apresentar as conclusões gerais, que permitem dar resposta à questão inicialmente 

colocada: A mediação por computador permite a expressão emocional do Nativo Digital, 

para a sua comunicação afectiva, junto das pessoas que considera próximas? Corroborando 

a hipótese: A mediação por computador permite a comunicação afectiva do Nativo Digital, 

junto das pessoas que considera próximas, caso as interfaces, reúnam características 

adequadas à sua expressão emocional. 

De seguida, enunciaremos as conclusões específicas retiradas da avaliação da aplicação, e 

que permitem confirmar as conclusões gerais. 

Identificaremos as limitações à realização da investigação e aqueles que poderão 

apresentar-se como os modestos contributos que o nosso trabalho pode trazer para o 

conhecimento. 

Por fim, apontaremos a linha de desenvolvimento para trabalho futuro. 

 

 

5.2. Conclusões gerais 

A investigação que empreendemos veio confirmar que a mediação por computador permite 

a expressão emocional do Nativo Digital, para a sua comunicação afectiva, junto das 

pessoas que considera próximas. O levantamento do estado da arte sugeriu-nos a hipótese 

de que a mediação por computador permite a comunicação afectiva do Nativo Digital, junto 

das pessoas que considera próximas, caso as interfaces, reúnam características adequadas 

à sua expressão emocional. Esta validação foi sendo verificada ao longo do estudo 

realizado para o efeito: através do levantamento teórico sobre as práticas comunicativas 

actuais; do estudo do grupo identificado – os Nativos Digitais; da análise do desenho de 

interfaces para a comunicação afectiva. O conjunto de características que identificámos, 

como fundamentais às interfaces, para este efeito, foram coligidas no modelo de estrutura 

discursiva que propusemos. O modelo sustenta os aspectos reportados como fundamentais 

para uma interface de CMC, enquanto plataforma de comunicação afectiva:  

– A integração da narrativa – que é organizada pelo indivíduo, de acordo com os 
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seus códigos e com o que pretende expressar;  

– A integração de um contexto psicológico (e a possibilidade de integração de 

um contexto físico, com o input de elementos através da captura de imagens) – 

trazido pelo utilizador, fornecendo uma dimensão de contextualização social 

à comunicação;  

– A integração de diversas formas de conteúdos informativos com vista a uma 

comunicação multimédia e de cognição multisensorial, motivando uma 

comunicação mais rica e mais profunda – o que potencia a expressividade 

emocional e a reflexão sobre a experiência emocional, através do uso                 

da interface;  

– A valorização da interacção pondo a tónica no humano – no desenvolvimento 

dos conteúdos e na atribuição de significados, permitindo que o sujeito use a 

interface consoante as suas intenções, códigos, podendo com ele estabelecer 

discursos personalizado (a construção de uma camada de material e de 

significados, que correm sobre a interface, dando-lhe, dessa forma, utilidade);  

– A possibilidade de construção de um espaço de representação e              

expressão emocional;  

– A possibilidade de abertura do espectro emocional integrado, ou passível de 

ser integrado, na interface, incluindo as emoções positivas, aceites pela 

sociedade, e as negativas, podendo este facto ser sociabilizante.  

A partir destes aspectos consideramos que o modelo de estrutura discursiva pode trazer, às 

interfaces, nas quais seja aplicado, a potencialidade de modelação personalizada de 

discursos, com uma utilização que procura flexibilidade, não se impondo ao humano, mas 

dando-lhe centralidade. Garante, ainda, a sua privacidade, fornece-lhe autonomia e 

controlo sobre os resultados realizados (clips) e a gestão do que pretende apresentar e 

reservar (gestão das dimensões público vs. privado).  

Em relação ao enquadramento no contexto e práticas comunicacionais vigentes, dentro do 

grupo de ND, julgamos que o modelo: 

– Tira partido da tecnologia e da forte tendência para a mediação da 

comunicação – não contrariando a realidade das práticas comunicativas 

actuais, nomeadamente, através do uso de Redes Sociais; 

– Promove a manutenção de vínculos – o que se apresenta como fundamental à 

vida social e psicológica do sujeito;   

– Explora a transmissão de aspectos ligados ao corpo, enquanto lugar de 

expressão de informação pessoal e fonte de linguagem não-verbal (onde se 
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revela a presença da emoção), também detectada como uma tendência 

corrente nos conteúdos que circulam nas Redes Sociais, e que contraria a 

despersonalização e a desindividualização (aspectos muito presentes na 

sociedade actual); 

– Tira partido da dimensão criativa e de prosumidor do Nativo Digital para a sua 

construção de identidade no espaço público (explorando as tecnologias 

digitais)  –  essencialmente evidente ao nível da identidade social; 

– Integra a perspectiva social da emoção – numa visão não-informativa da 

emoção, centrada no índivíduo enquanto duplo agente (da acção emocional, e 

de reflexão e provimento de sentido da dita emoção);.   

– Baseia-se no modelo do processamento de informação social – que integra a 

emoção como elemento de base, desde o “arquivo” de memórias, de 

experiências, de domínio de regras e informação social, e da experiência 

emocional adquiridos pelo indivíduo, até à sua interacção com o seu ambiente 

e com os outros (aspectos patentes no modelo); 

– Procura aplicar a função de adaptação das emoções – promovendo a 

flexibilidade emocional;  

– Salienta o carácter eminentemente subjectivo da experiência emocional, 

respeitando-o. 

Concluímos ainda que o potencial expressivo da unidade “Clip-emotion”, enquanto conceito 

de convergência de unidade multimédia e de unidade semântica (relacionada com o corpo) 

para a expressão da emoção, outra das dimensões centrais neste modelo de Discurso, 

proporciona o efeito de expressividade emocional na CMC.  

Dado que a avaliação se centrou nas questões conceptuais, objectivos e potencialidades da 

aplicação enquanto interface para a expressividade emocional na comunicação 

interpessoal mediada por computador, e uma vez que a aplicação formaliza o modelo de 

estrutura discursiva que propomos (para a construção de discursos afectivos individuais), 

o modelo foi, consequentemente, objecto de avaliação. E a avaliação positiva da aplicação 

sugere a perspectiva também positiva face ao modelo que a integra.  

Esta avaliação veio confirmar os aspectos que havíamos apresentado, anteriormente. O 

modelo apresenta–se como uma estrutura discursiva que recolhe o interesse e a adesão dos 

participantes, que lhe reconhecem: originalidade; lógica; utilidade; potencial expressivo; 

potencial pedagógico; potencial de manutenção de vínculos afectivos interpessoais; 

potencial de construção de espaço de auto-reflexão em torno do “eu emocional”; e potencial 

na facilitação da comunicação e expressão das emoções do ND.  
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Concluímos que este modelo reune os pressupostos que fomos reunindo ao longo desta 

investigação, apresentando-se como uma estrutura que serve de base à construção de 

discursos afectivos dos Nativos Digitais: pelas características que apresenta, já 

enunciadas, e que recolhe a adesão público-alvo a que se dirige, para sustentar de modo 

expressivo os seus discursos específicos de comunicação afectiva, no contexto da 

comunicação mediada por computador (junto das pessoas que consideram próximas).      

Esta conclusão vai de encontro à hipótese inicialmente formulada, validando-a: que a 

mediação por computador permite a comunicação afectiva do Nativo Digital, junto das 

pessoas que considera próximas, caso as interfaces reúnam características adequadas à 

sua expressão emocional. 

 

 

5.3. Conclusões específicas 

Da avaliação da aplicação, concluímos que, em termos gerais, os resultados aferidos ao 

longo da sessão avaliativa e através das várias formas de recolha de informação usadas 

[interpelação directa ao grupo (focus group), observação directa e técnica de inquérito com 

a aplicação de questionários], confirmam as expectativas estabelecidas aquando do 

desenho da aplicação, enquanto formalização da estrutura discursiva para os discursos 

afectivos dos Nativos Digitais. 

As conclusões podem ser reunidas em relação a seis aspectos principais: 

– À ideia da aplicação (de interface para comunicação afectiva de ND); 

– Ao cumprimento dos objectivos da aplicação; 

– À lógica e utilidade da estrutura da aplicação; 

– Às possibilidades de composição dos clips, para expressar as emoções do ND; 

– Ao potencial de expressividade emocional, dos possíveis clips, enquanto 

resultados finais; 

– À dimensão pedagógica da aplicação. 

Consideramos que a ideia da aplicação, de interface para comunicação afectiva de Nativos 

Digitais, foi bem acolhida, mediante os resultados reveladores do interesse e do 

entusiasmo do grupo de participantes (amostra). Este foi um aspecto identificado logo na 

primeira ronda avaliativa, aquando da discussão, através da interpelação ao grupo de 

participantes (aplicando técnicas de focus group) e consequente diálogo. E que se manteve, 

ao longo da sessão avaliativa, tendo sido verificado através das respostas aos 

questionários, e por observação directa na fase de experimentação da aplicação. A 

aplicação acolheu, ainda, a qualificação de original, divertida, ampla, e de fácil de usar 
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para comunicar emoções. Todos aspectos que consideramos fundamentais para o sucesso 

de uma interface desta natureza, junto do público-alvo definido, foram fundamentais, 

entendemos, para que os participantes identificassem positivamente esta aplicação, e a ela 

aderissem, como concluímos. 

Relativamente aos objectivos, a avaliação indica que, através da aplicação, os participantes 

sentem que podem: 

–  Mais facilmente comunicar, aos outros, as suas emoções – o papel principal 

que a aplicação procura cumprir, almejando que os seus utilizadores 

ultrapassem barreiras de inibição e / ou dificuldades de expressão 

(identificadas pelos Nativos Digitais); 

– Expressar melhor as suas emoções, mesmos as mais difíceis – aquilo que a 

aplicação, enquanto “laboratório” de experimentação da dramatização de 

expressividade emocional, procura também fomentar;   

– Serem eles a decidir como querem mostrar uma emoção – fornecendo-lhes o 

controlo sobre a expressão emocional (passível de reverem, com tempo e 

reflexão, a melhor maneira de o fazer), tornando-os o centro decisor deste 

modelo integrado na aplicação; também aqui se revê o cumprir da meta da 

integração do paradigma para comunicar emoção – através da interacção     

com a interface, escolhas e significados, trazidos pelo indivíduo (“emoção 

como interacção”); 

– Ter à sua disposição várias possibilidades para mostrar uma emoção – outro 

objectivo da aplicação, que se vê corroborado pelos participantes; 

– Ter na aplicação um espaço para comunicação mais pessoal/íntima – 

constituindo-se, desta forma, como um espaço digital dedicado à comunicação 

das emoções (em oposição aos espaços digitais generalistas, como as 

plataformas de Redes Sociais); um dos objectivos inicialmente delineados 

para a aplicação, como um espaço próprio, personalizado, de conforto e 

passível de auto-reflexão, e que encontra eco na sugestão de alguns 

participantes, de uso da aplicação como “Diário visual”; 

– Manter laços afectivos quando não lhes é possível estar com as pessoas de 

quem gostam – um dos aspectos também apontados pelos ND, como 

primordiais na comunicação mediada por computador, e central, para a nossa 

aplicação que visa, em termos mais gerais, manter a proximidade afectiva 

entre os indivíduos. 
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O que nos apoia na conclusão de que os objectivos desenhados para a aplicação encontram 

eco na avaliação dos participantes, sugerindo terem sido alcançados. 

No que se refere à organização ou estrutura da aplicação, a percepção geral aponta para 

uma estrutura bastante lógica e útil. Esta percepção foi sedimentada, ao longo do processo 

avaliativo, no qual os participantes se aproximaram gradualmente da aplicação (desde a 

apresentação à experimentação da aplicação).  

Face às possibilidades de composição apresentadas pela aplicação, e tendo em conta as 

características de prosumidores dos ND, a avaliação revela uma posição bastante positiva, 

mas não a posição geral de excelente – a mais elevada. Pelo que julgamos ser conveniente 

desenvolver este aspecto em trabalho futuro, dotando a aplicação de maior potencial 

operativo (nomeadamente com a inclusão de mais ferramentas de manipulação de 

imagem/som/vídeo). 

Em relação ao potencial dos resultados finais para expressar as emoções do utilizador, a 

avaliação indica que os participantes lhe atribuem uma qualificação elevada. Concluímos 

que este aspecto aponta, directamente, para o potencial expressivo da unidade multimédia 

cujo conceito é também proposto neste trabalho: o conceito de “Clip-emotion”. Este é um 

ponto central da nossa proposta pelo que, segundo entendemos, valida o conceito 

apresentado, valorizando a direcção que o modelo estabelece: unidade multimédia + 

unidade semântica, para a expressão da emoção.   

Por fim, sobre a dimensão pedagógica da aplicação, os participantes revelaram (através da  

perspectiva de que a aplicação cumpre os objectivos de facilitar a comunicação das 

emoções aos outros e de aumentar a expressividade emocional, mesmo nas emoções de 

mais difícil exteriorização) que a aplicação possui, em si, uma dimensão pedagógica no seu 

cerne. Sobre as funções da aplicação salientamos, ainda, a opinião generalizada da sua 

mais premente utilidade, aquando das vivências de elevada intensidade emocional pelos 

indivíduos, que sugeriram um papel de “válvula de escape” para a interface. O que, 

concluímos, acentua o carácter pedagógico do uso da aplicação. Na avaliação directa sobre 

a dimensão pedagógica, os participantes também se manifestaram positivamente.  

Concluímos que a avaliação da aplicação revela, segundo entendemos, uma legitimação 

das intenções definidas na sua concepção, sustentada pelos manifestos interesse e adesão 

dos participantes, atribuíndo sentido à aplicação e às ideias que lhe estão subjacentes,  

dentro dos seus contextos pessoais (de acordo com a emoção de fundo do indivíduo, ou com 

momentos emocionais particulares), nomeadamente, encontrando e propondo utilizações 

paralelas ao uso da aplicação para a comunicação das emoções: o uso da aplicação como 

“diário visual”.  
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5.4. Identificações das limitações 

Na realização deste trabalho, a etapa que envolveu contratempos e nos apresentou alguns 

obstáculos foi a da concretização de um protótipo da aplicação, com o objectivo de realizar 

a sua avaliação. 

O que implicou um conjunto de iniciativas de cariz técnico (e fora da área na qual 

desenvolvemos e especializámos as nossas competências), de aprendizagem e aplicação 

desses conhecimentos, a fim de obter um protótipo com características que fornecesse 

legitimidade. Não só em função da proximidade ao desenho e funções da aplicação, mas 

também que possibilitasse, consequentemente, legitimidade avaliativa. O que nos levou a 

escolher um protótipo com caracteristica de “alta definição”. Pelo que desenvolvemos 

todos os esforços para, na ausência da construção da aplicação142, construir o protótipo, por 

moto-próprio. Nesse sentido, e reconhecendo as limitações técnicas que nos possibilitavam 

a construção total do protótipo, em tempo útil, optámos por uma prototipagem com 

abordagem “vertical”: que incidisse nas áreas a avaliar, possibilitando a percepção de 

percursos, estratégias e funções integradas na aplicação, deixando outras por funcionar 

(apenas simuladas). Segundo esta abordagem, não procurámos focar-nos na avaliação da 

dimensão técnica.  

Caso a aplicação estivesse disponível poderíamos ter realizado, além da avaliação 

efectuada, outro tipo de aferições de carácter avaliativo, mais específicas dos aspectos 

técnicos da interface. Embora esse não fosse o foco na avaliação realizada, lograríamos 

benefícios e, como tal, sugerimo-la para trabalho futuro, a fim de capitalizarmos 

informação sobre os ditos aspectos técnicos.  

 

 

5.5. Contributos 

Pensamos que os resultados da nossa investigação, humildemente, contribuem para a 

reflexão e o avançar do conhecimento sobre a comunicação mediada por tecnologia, na 

perspectiva do seu desenho, a fim de melhorar as condições de comunicação dos 

indivíduos. De um modo geral, ao nível do desenho da comunicação e da tecnologia que lhe 

dá suporte (no âmbito do Design de Comunicação), indo de encontro às expectativas dos 

indivíduos: configurando experiências a eles adequadas, que honrem a sua especificidade 

e garantam a sua autonomia, controlo e privacidade. De um modo concreto, entendemos 

contribuir com o modelo de estrutura discursiva, que propusemos enquanto construção 

                                                
142 Antes da decisão de desenvolvimento de um protótipo, intentámos a concretização da aplicação, junto de 
especialistas, investindo monetariamente, e que acabou por ser interrompida, por motivos alheios à nossa 
vontade. 
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pertinente, actual e original, sustentadora da construção expressiva de discursos 

personalizados de comunicação afectiva de Nativos Digitais.  

Consideramos, ainda, que a investigação proporciona contributos com: o levantamento      

do estado da arte, que situa a posição actual face à produção de interfaces no contexto       

da comunicação interpessoal afectiva; a verificação das características do Nativo Digital 

na realidade nacional, enquadrando-a numa realidade internacional; a identificação de     

um nicho de utilizadores com características particulares, no âmbito da área da 

comunicação afectiva. 

Como linha de fundo e com a perspectiva de que deve ser a tecnologia a moldar-se ao ser 

humano, e não o inverso, julgamos que o nosso trabalho divulga a importância das 

emoções na comunicação e promove a sua integração, como dimensão a ter em conta, no 

desenho da comunicação para interfaces em CMC. 

 

 

5.6. Recomendações para trabalho futuro 

Em termos de trabalho futuro, consideramos possível a constituição de novas 

investigações que partam do contributo por nós realizado, como por exemplo: a adaptação 

deste modelo de estrutura discursiva a outros públicos-alvo, distintos dos Nativos Digitais; 

o desenvolvimento, dentro deste modelo, da modalidade vídeo e das suas potencialidades, 

nomeadamente, ao proporcionar maior operatividade criativa aos indivíduos; de 

aprofundamento do desenho da comunicação para os Nativos Digitais, noutro tipo de 

contextos, que não o afectivo. 

Pretendemos ainda dar continuidade a este projecto, almejando a concretização da 

aplicação enquanto formalização do modelo proposto e desejamos torná-la disponível aos 

Nativos Digitais. Entendemos que, face aos resultados da avaliação que realizámos e das 

conclusões que daí retirámos, a mesma beneficiaria de alguns desenvolvimentos ao nível 

das possibilidades de composição que veicula. Para tal, julgamos ser conveniente munir a 

aplicação de maior potencial operativo, nomeadamente, através da inclusão de mais 

ferramentas de manipulação de imagem / som / vídeo e, seguidamente, avaliá-lo (assim 

como à restante dimensão técnica). Consideramos que este aspecto irá de encontro às 

expectativas dos Nativos Digitais, de maior operatividade criativa em relação aos 

elementos passíveis de serem integrados nos clips (resultados finais). Também ao nível da 

concretização técnica julgamos que novas possibilidades poderão surgir, com a inserção de 

bases de dados que suportarão os arquivos: bases de dados para os clips prontos-a-usar (na 

área “ready-to-use” da aplicação); para os elementos integrados na aplicação e tornados 

disponíveis a todos os seus utilizadores (nas áreas “template” e “do-it-yourself” ); e para a 
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informação de qualificação emocional dos elementos (labels) (na área “view result”). Nesta 

última situação, a nossa aplicação propõe um retorno de informação estatística ao sujeito, 

mas entendemos que outras capacidades poderão ser proporcionadas: designadamente, um 

ranking das escolhas dos indivíduos, em relação aos clips por eles inseridos na aplicação 

para o uso de todos (na área de clips prontos a usar, em “ready-to-use”), e que ajudará a 

promover esta prática. Deste modo, os indivíduos renovam o material disponível na 

aplicação, mantendo activa a sua participação numa dimensão de grupo e de partilha, o 

que entendemos ser contributivo para o interesse e o uso da aplicação. 
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O presente relatório foi realizado no quadro do WIP – World Internet Project, em que a 
participação de Portugal é assegurada pelo LINI – Lisbon Internet and Networks 
International Research Programme, no âmbito de um protocolo de colaboração entre o 
CIES – Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, que integra o LINI, e a UMIC – 
Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP. 
 
O LINI – Lisbon Internet and Networks International Research Programme é o resultado do 
trabalho em rede de quatro instituições de investigação (CIES, MRC, ADETTI e OberCom). O 
LINI é uma rede de centros de investigação orientado para o estudo multidisciplinar da Internet, 
redes e sociedade, cuja missão é promover a investigação académica sobre o impacto da 
Internet e das redes na sociedade, informar políticas públicas e estimular debates. O LINI visa 
também dar a jovens investigadores em todo o mundo a capacidade de desenvolver 
competências em Portugal sobre o impacto da Internet e das redes na sociedade. 
 
A UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP (http://www.umic.pt/), do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é o organismo público português com a missão de 
coordenar as políticas para a sociedade da informação e mobilizá-la através da promoção de 
actividades de divulgação, qualificação e investigação. Como parte das suas atribuições, a 
UMIC promove a realização de estudos, análises estatísticas e prospectivas no âmbito da 
sociedade da informação e do conhecimento, e assegura a representação de Portugal em 
vários conselhos e grupos do âmbito da União Europeia, incluindo o Grupo de Alto Nível da 
Agenda Digital para a Europa 2010-2020 e o respectivo Subgrupo ad-hoc de Benchmarking, e 
também na OCDE onde assegura a Vice-Presidência do Comité sobre Políticas de Informação, 
Computadores e Comunicações (ICCP) e a representação nos respectivos Grupo sobre 
Economia da Informação e Grupo sobre Indicadores da Sociedade da Informação. 
 
O CIES – Centro de Investigação e Estudos de Sociologia é um centro de investigação 
universitário do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), constituído em 1985. Tem a 
classificação de “Excelente” atribuída pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 
através de avaliação externa internacional. Mantém fortes relações de colaboração com a 
instituição de acolhimento, o ISCTE, em particular com o respectivo Departamento de 
Sociologia, desenvolvendo também actividades conjuntas com outros centros de investigação 
do ISCTE na área das ciências sociais. No CIES desenvolvem-se projectos de investigação 
fundamental na área da sociologia e ciências sociais afins, nomeadamente a ciência política, 
as ciências da comunicação, as ciências da educação e a antropologia urbana. 
 
O OberCom - Observatório da Comunicação é uma associação de direito privado, sem fins 
lucrativos, cujo objectivo central é a produção e difusão de informação, bem como a realização 
de estudos e trabalhos de investigação que contribuam para o melhor conhecimento na área 
da Comunicação. O OberCom foi constituído com o objectivo estratégico de suprir a tradicional 
dificuldade na recolha e tratamento da informação específica no sector dos Media e da 
Comunicação. 
 
O WIP – World Internet Project (http://www.worldinternetproject.net/) foi fundado em 1999 pelo 
Center for the Digital Future da Annenberg School of Communication, da Universidade da 
Califórnia do Sul, com o objectivo de avaliar os impactos sociais da utilização da Internet numa 
perspectiva multinacional, reuniindo para tal um conjunto de investigadores de instituições e 
universidades de 34 países dos vários continentes. A reunião anual de 2010 do WIP realizou-
se em 6-8 de Julho, em Lisboa, Portugal. 
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Sumário executivo 
 
O presente relatório baseiase nos dados do inquérito WIP World Internet Project1, que conta 
com três edições prévias. Os dados recolhidos nas edições anteriores do inquérito reportam-se 
aos anos de 2003, 2006 e 2008. Foi realizado com o apoio da UMIC para a elaboração e 
aplicação do questionário e tem como principal objectivo conhecer e caracterizar a utilização da 
Internet em Portugal, comparando com os dados das edições anteriores e tentando perceber 
evoluções e mudanças que entretanto aconteceram e que podem caracterizar essa utilização.  
 
No primeiro trimestre de 2010, aproximadamente metade dos lares de Portugal continental 
(48,8%) dispunham de acesso à Internet. 
 
Dos homens residentes em Portugal continental, 48,3% são em 2010 utilizadores de Internet2, 
enquanto nas mulheres a parcela de internautas é de 41,1%. Relativamente aos anos 
anteriores, de acordo com o mesmo estudo levado a cabo pelo OberCom, a masculinização do 
uso de Internet é um fenómeno que tem vindo a atenuar-se. A utilização de Internet apresenta 
uma tendência a diminuir em sentido inverso da idade: a maior parcela de utilizadores tem 
entre 15 e 34 anos. Somando os dois escalões, verifica-se que é neles que se situam 63% de 
utilizadores de Internet em Portugal.  
 
Quanto à ocupação profissional, verifica-se maior concentração de utilizadores de Internet nos 
quadros superiores, estudantes e profissões técnicas, científicas ou artísticas por conta de 
outrém. Os profissionais liberais por conta de outrém e os empregados de escritório são 
também grupos profissionais com elevada taxa de utilização de Internet. 
 
A Internet ainda é, essencialmente, um meio de comunicação, informação e entretenimento. É 
ainda incipiente a descolagem para um padrão de utilização mais inovador – tanto nas práticas 
de consumo, pela aquisição de bens e serviços na plataforma (comércio electrónico), como na 
produção e distribuição de conteúdos (user-generated contents), do ponto de vista da 
disseminação destas actividades a uma parcela alargada da população. 
 
Do total de actividades elencadas nas diferentes classes (comunicação, entretenimento, 
informação, bens e serviços, educação e conteúdos gerados pelo utilizador), a prática mais 
generalizada é o envio e recepção de e-mails, por aproximadamente 90% dos internautas 
nacionais; segue-se a utilização de serviços de instant messaging (IM), por três quartos dos 
internautas. A procura de notícias é a terceira actividade a ocupar maior parcela de internautas. 
A navegação na Internet, sem objectivos concretos, é bastante difundida entre os internautas 
nacionais, acima da utilização de sites de redes sociais. 
 
As actividades de comunicação na Internet evidenciam um perfil ligeiramente mais feminino de 
utilização, ainda que com disparidades pouco acentuadas entre géneros. A actividade de perfil 
mais vincadamente feminino é a utilização de redes sociais (com adesão por 60,7% das 
mulheres internautas e 52,3% dos homens internautas). As actividades de entretenimento na 
Internet assumem em geral maior preponderância entre os internautas masculinos e nos 
escalões etários mais baixos. 
 
As actividades com fim informativo apresentam uma tendência de utilização mais feminina, 
sobretudo no caso da procura de informação relacionada com saúde. É excepção a procura 
genérica de notícias, mais praticada no grupo de internautas masculinos. A procura de 
informação é uma actividade praticada por internautas em todos os escalões etários, ainda que 
com variações consoante o tipo de informação.  
 
                                                      
1 O projecto WIP foi fundado em 1999 pelo Center for the Digital Future (Annenberg School of Communication, 
Universidade da California do Sul - http://www.worldinternetproject.net), e visa avaliar os impactos sociais da utilização da 
Internet numa perspectiva multinacional, reunindo para tal um conjunto de investigadores com experiência comprovada 
de instituições e universidades de prestígio. 
2 No quadro do estudo WIP Portugal, este indicador baseia-se numa autoavaliação do indivíduo, ou seja, se este se 
considera ou não um utilizador actual de Internet ((excluindo quem tenha usado Internet nos últimos três meses apenas 
para experimentar, ou quem deixou entretanto de usar). 
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As actividades relacionadas com bens e serviços – procura de informação, aquisição de bens 
ou serviços, pagamentos online – estão, sem excepção, mais disseminadas entre os homens 
que entre as mulheres. Esta é uma das classes de actividades com maior implantação junto 
dos internautas mais velhos. 
 
A Internet é usada para procura ou verificação de factos por 42,2% dos internautas. O perfil de 
utilizador é misto, no que diz respeito ao género – das actividades que evidenciam maiores 
assimetrias, a participação em programas de educação à distância é mais preponderante no 
grupo masculino, enquanto a procura de definições de palavras apresenta uma taxa de 
utilização reforçada no grupo feminino. A procura de informação para a escola ou universidade  
e a procura de definições de palavras detacam-se pelas elevadas taxas de utilização pelos 
internautas mais jovens, entre os 15 e os 24 anos. 
 
A partilha de conteúdos criados ou editados pelo utilizador é praticada por 35,8% dos 
internautas portugueses. Não se observa diferenças expressivas entre homens e mulheres na 
taxa de realização de várias actividades relacionadas com UGC, apesar de uma ligeira 
masculinizaçao de práticas na maioria das actividades. A taxa de utilização é mais pronunciada 
nas mulheres apenas em duas actividades: no caso de upload de fotografias e nos comentários 
em blogues ou murais de outras pessoas. 
 
Segundo dados da empresa de medição comScore divulgados em 20093, no ano 2008 o 
Facebook ultrapassou o MySpace em número de utilizadores. O inquérito do OberCom relativo 
ao mesmo ano reflectia já essa tendência, ainda que com uma pequena margem de diferença 
entre os dois. Em 2010, o Hi5 continua a ser a rede social mais utilizada e o Facebook 
alcançou o segundo lugar. As redes sociais são actualmente utilizadas por 56,4% dos 
internautas em Portugal. 
 
Dos internautas que declararam já ter feito downloads não autorizados, a percentagem mais 
alargada diz respeito aos homens – 43,6%; no grupo das mulheres 38,6% declararam já ter 
feito algum tipo de download. Dos internautas acima dos 65 anos, todos declararam nunca ter 
feito download não autorizado. Os internautas dos 15 aos 24 anos são os que mais praticam 
downloads não autorizados em todos os tipos de conteúdos (à excepção de livros e revistas), 
sobretudo música. 
 

                                                      
3 comScore, Wsi Social Media Trends Report 2009, <http://www.slideshare.net/lunkeless/wsi-social-media-trends-
report-2009> 
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I –Utilizadores e Não-Utilizadores de Internet 
 

Acesso e Utilização de Internet 
 
No primeiro trimestre de 2010, 48,8% dos lares de Portugal continental dispunham de acesso à 
Internet. Apesar de esta percentagem se aproximar da metade do universo, a maioria dos lares 
não dispõe ainda de ligação à Internet. 
 

Figura 1- Acesso à Internet nos agregados domésticos (%) 



 

 

 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=1255) 
 
Mais de metade dos lares com acesso à Internet têm ligação de banda larga fixa por cabo 
(51,4%). O segundo tipo de ligação mais utilizado é a placa USB, também de banda larga, mas 
móvel (20,4%). A banda larga fixa por ADSL é o terceiro tipo de ligação mais comum nos lares 
portugueses (10,9%). 
 

Figura 2 - Tipo de ligação à Internet nos lares (%) 






  

 

  

 


 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
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Em Portugal, a maioria da população ainda não utiliza Internet, apesar de o rácio de utilizadores 
ter vindo a crescer: de 29% em 2003 para 35,7% em 2006 e 38,9% em 2008, de acordo com 
dados obtidos no presente estudo e nas suas edições anteriores.  
 
Estes valores apresentam pouca discrepância relativamente aos apontados pelo INE/UMIC, que 
contabilizou 46,5% de utilizadores de Internet em Portugal no primeiro trimestre de 2009. Notese 
que o INE/UMIC afere a percentagem de utilizadores através da proporção de inquiridos que 
utilizou a Internet nos últimos três meses, enquanto o estudo WIP Portugal se baseia numa 
autoavaliação do indivíduo, ou seja, se este se considera ou não um utilizador actual dessa 
tecnologia (excluindo quem tenha usado Internet nos últimos três meses apenas para 
experimentar, ou quem deixou entretanto de usar). 
 

Figura 3 - Utilizadores de Internet em Portugal 2010 (%) 









  
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=1255) 
 
 

Figura 4 - Evolução: Utilizadores de Internet em Portugal 2003-2010 (%) 


  


  













   

  
 

Fonte: WIP Portugal 2003-2010 
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Mais de metade dos não utilizadores de Internet prevê nunca vir a recorrer a esta ferramenta, 
no futuro (55,5%). No entanto, 35,5% dos não utilizadores admitem uma conversão futura em 
utilizadores, sendo potencialmente mais receptivos a políticas de incentivo à utilização de 
Internet: os que prevêem vir a utilizar (7,6%) e os que deixam essa opção em aberto (27,9%). 
 

Figura 5 - Acha que algum dia poderá vir a utilizar a Internet? (%) 









     









 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=696) 
 
 

Utilizadores e Não Utilizadores 
 
Dos homens portugueses, 48,3% são em 2010 utilizadores de Internet, enquanto nas mulheres 
a parcela de internautas é de 41,1%. Relativamente aos anos anteriores, de acordo com o 
mesmo estudo levado a cabo pelo OberCom, a disparidade entre géneros tem vindo a atenuar-
se: em 2003, eram 34,4% os utilizadores de Internet masculinos, e 24% no grupo das 
mulheres. Em 2006, havia uma parcela de 40,9% de homens internautas, e 30,9% de 
internautas no grupo das mulheres. Em 2008, manteve-se a percentagem de homens 
utilizadores de net (40,9%), enquanto as mulheres internautas passaram para 37,1%. 
 

Figura 6 - Utilizadores de Internet 2010, por género (%) 









     









 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=1255) 
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A utilização de Internet apresenta uma tendência a diminuir em sentido inverso da idade: a 
maior parcela de utilizadores tem entre 15 e 24 anos (31,8%), ligeiramente inferior no escalão 
seguinte, dos 25 aos 24 anos (30,2%). Somando os dois escalões, verifica-se que é neles que 
se situam 63% de utilizadores de Internet em Portugal. 
 

Figura 7 - Utilizadores de Internet 2010, por categoria etária (%) 



 


 

























 

       
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=1255) 
 
Relativamente à ocupação profissional, verifica-se maior concentração de utilizadores de 
Internet nos quadros superiores (100%), estudantes (96,1%) e profissões técnicas, científicas 
ou artísticas por conta de outrém (94,2%). Os profissionais liberais por conta de outrém são um 
grupo profissional em que se verifica elevada taxa de utilização de Internet (83,3%), seguido a 
pouca distância pelos empregados de escritório (78,7%). Os grupos com menor incidência no 
que se refere à utilização de Internet são os não activos - reformados, pensionistas (5,1%). As 
domésticas constituem o segundo grupo com menor taxa de utilização (10,8%). Nos 
trabalhadores manuais, a utilização é também limitada (22% no caso dos trabalhadores 
manuais por conta de outrém e 36,1% no caso dos trabalhadores manuais por conta própria). 
 
Figura 8 - Utilizadores de Internet 2010, por ocupação profissional (%) 





















































     





 





















 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
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Razões para Não Utilizar 
 
A principal razão apontada pelos não utilizadores de Internet para esta não-utilização prende-
se com uma falta de interesse ou com a noção de que a Internet não lhes é útil (44,4%). A 
iliteracia digital é a segunda razão apontada para a não utilização (26,3%) e a falta de acesso a 
computador ou Internet é a terceira razão (10,2%), seguida de perto por razões económicas 
que se prendem com o elevado custo (9,9%). 
 

Figura 9 - Não utilizadores de Internet - razão principal para não utilizar (%) 













  


 












 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=696)  
 
 

Acesso a Tecnologias 
 
A posse de televisor é extensível à quase totalidade da população portuguesa dos 15 aos 74 
anos (99%). O telemóvel é o segundo equipamento de tecnologias de informação e 
comunicação de posse mais generalizada (88,7%). O aparelho de rádio é um equipamento que 
mais de dois terços da população tem (67,7%), seguido pelo telefone fixo, cuja taxa de 
penetração corresponde actualmente a metade dos lares (49,5%). São hoje em dia 43% dos 
portugueses adultos que dispõem de computador portátil, enquanto a taxa de posse para 
computador fixo é de 32,8%.  
 
Os equipamentos detidos por um segmento limitado da população (inferior a um quarto da 
população) são: consola de jogos (22,7%), dispositivo para acesso a Internet móvel (15,8%), 
sistema de home cinema (11,5%). Ainda mais restrita é a posse de agenda electrónica ou PDA 
(3,1%), e de um smart phone (2,6%). 
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Figura 10 - Posse de equipamentos (%) 



































     




































 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=1255) 
 
 
Comparando a posse de telemóvel entre internautas e não internautas, verifica-se uma taxa de 
posse inferior no segundo caso (80,3%). Dos utilizadores de Internet, a quase totalidade 
(99,1%) tem telemóvel. 
 

Figura 11 - Posse de telemóvel por utilizadores e não utilizadores de Internet (%) 





     

 


 


 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=1255) 
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Representações e atitudes face à Internet e TICs 
 
Na leitura do gráfico abaixo, sobressai a disparidade de resultados entre utilizadores e não 
utilizadores. O único item em que, percentualmente, os internautas se situam muito abaixo dos 
não utilizadores de Internet refere-se à percepção da dificuldade de uso da mesma: 42,4% dos 
internautas consideram que utilizar a net é complicado, longe dos 68,8% de não utilizadores.  
 
Tanto nas representações negativas como positivas associadas à Internet, os internautas têm 
representações mais vincadas. A utilização de Internet reforça a percepção de excesso de 
conteúdos impróprios na Internet (88,2%), de ameaça à privacidade dos utilizadores (80,9%). No 
entanto, 93,2% dos internautas considera que a Internet contribui para melhorar a qualidade de 
vida (64,5% de não-utilizadores concordam), e 89,1% consideram que contribui para aumentar 
a autonomia e auto-suficiência dos indivíduos (62,2% de não utilizadores partilha desta visão). 
A Internet é vista como indispensável, actualmente, ao adequado funcionamento da sociedade 
por 92,8% dos internautas e 67,8% de não internautas. O acesso à Internet é considerado 
direito fundamental dos cidadãos por 90,3% dos internautas (e por 72,1% dos não internautas). 
A desumanização das relações sociais pela Internet é uma representação partilhada por 
utilizadores e não utilizadores, com uma diferença percentual pouco pronunciada: 76,2% dos 
internautas e 72% dos não internautas estão de acordo com esta afirmação. 
 
A auto-representação dos inquiridos sobre o à-vontade para expressar opiniões políticas (em 
geral, não só na Internet) é mais difundida entre os internautas (81,9%). A livre crítica ao Governo 
na Internet é uma prática a que aspiram 87,1% dos internautas e 69,5% dos não internautas. No 
grupo dos internautas, 80% considera seguro expressar-se opiniões políticas na net; nos não 
utilizadores, a percepção de segurança é de 51,6%. Um radicalismo ideológico é evidenciado 
pela percentagem de internautas que entende que mesmo a expressão de ideias, extremistas 
deveria ser permitida na Internet (78,2%, opinião partilhada por 58,8% de não utilizadores). 
 

Figura 12 - Concordância sobre representações e atitudes face à Internet (%) 









































































     







 











  


 




  


  




      
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=1255) 
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Nos utilizadores de Internet é igualmente mais difundida a representação de que o papel 
regulador do Estado deveria fazer-se sentir mais no que diz respeito à Internet: são 69,8% os 
internautas que concordam com uma maior regulação, enquanto nos não utilizadores a 
percentagem desce para 57,5%. 
 

Figura 13 - Representação face à regulação da Internet pelo Governo (%) 




















    
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=1255) 
 
 
A confiança acerca da informação disponível online é visivelmente maior no caso dos 
utilizadores (média de 3,79 numa escala de 1 a 5) do que nos não utilizadores (2,58). No caso 
dos utilizadores, a confiança média na informação disponível na net ultrapassa a confiança na 
imprensa (3,66) e na rádio (3,76), sendo inferior à confiança declarada relativamente à 
informação televisiva (3,91) – que aliás não varia entre utilizadores e não utilizadores. No caso 
da rádio e da imprensa, o facto de se utilizar Internet introduz variações muito ligeiras no grau 
de confiança média, sendo sempre ligeiramente superior no grupo dos internautas. 
 
Figura 14 - Confiança acerca da informação disponível na Internet e noutros meios (%) 







        













   

   
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=1255) 
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II – Caracterização da Utilização de Internet 
 

Histórico de utilização 
 
Dois terços dos internautas (65,7%) são utilizadores de Internet há quatro ou mais anos. 
Apenas 3,9% dos internautas passaram a utilizar a Internet no último ano. A fatia de 
utilizadores que aderiram à Internet há dois ou três anos é de 21,8%. 
 

Figura 15 - Há quantos anos utiliza Internet? (%) 










      
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
 
Em 2008, o número de internautas recentes (há menos de três anos) era superior a 40%. O 
número de utilizadores há quatro ou mais anos cresceu de 50,7% em 2008 para 65,5% em 2010. 
 

Figura 16 - Evolução: Há quantos anos utiliza a Internet? (%) 

 









 















    

   
Fonte: WIP Portugal 2009, 2010 (n=559) 
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Utilizações 
 

Comunicação 
 
A actividade realizada pela parcela mais larga de internautas em Portugal é o envio e recepção 
de e-mails (89%). Os serviços de instant messaging são utilizados com frequência mensal ou 
superior por 74,5% dos utilizadores de net. As redes sociais são a terceira actividade de 
comunicação mais disseminada entre internautas, usadas por mais de metade destes (56,4%). 
 

Figura 17 - Utilizações da Internet: Comunicação (%) 




















































































     



  















     
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
 
As actividades de comunicação na Internet evidenciam um perfil ligeiramente mais feminino de 
utilização, ainda que com disparidades pouco acentuadas entre géneros. Note-se, por 
exemplo, os serviços de IM: utilizados por 76,1% das mulheres internautas e por 73,2% dos 
homens internautas. 
 
A actividade de perfil mais vincadamente feminino é a utilização de redes sociais (com adesão 
por 60,7% das mulheres internautas e 52,3% dos homens internautas). A única actividade mais 
praticada no grupo dos homens que no grupo das mulheres é a participação em chats e grupos 
de discussão (38,3% dos homens e 34,9% das mulheres realizam esta actividade).  
 
Na comparação entre homens e mulheres, a principal actividade de comunicação – envio e 
recepção de e-mail – apresenta uma taxa de utilização bastante homogénea, respectivamente 
88,5% e 89,7%.  
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Figura 18 – Actividades de comunicação na Internet, por género (%) 





























     



 












 


 
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
 
Analisando a realização de actividades de comunicação na Internet por escalões etários, 
verifica-se alguma diversidade de fenómenos: na actividade mais amplamente difundida, o uso 
de e-mail, só o grupo etário acima dos 65 anos apresenta uma quebra relativamente aos outros 
escalões; ainda assim, dois terços (66,7%) dos internautas acima dos 65 anos utilizam e-mail 
regularmente.  
 
A utilização de serviços de IM é a actividade mais fiel à curva descendente da utilização de 
Internet: nos grupos mais avançados, a utilização é mais restrita, no entanto, 55% por 
internautas acima dos 65 anos declaram-se utilizadores de IM, e nos restantes escalões a 
percentagem é superior a este valor. Outras actividades de perfil mais jovem são a utilização 
de redes sociais (ainda que no escalão 55-64 a taxa de utilização seja de 42,9%) e a 
manutenção de um blogue – que tem 32% de utilizadores nos internautas até aos 24 anos e 
decresce acentuadamente nos escalões acima. 
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Figura 19 - Actividades de comunicação na Internet, por idade (%) 



















































































     



 












 


     
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
O Windows Live/MSN é o serviço de mensagens instantâneas de uso mais disseminado entre 
os internautas portugueses, sendo utilizado por mais de metade (56,7%) destes e destacando-
se claramente dos restantes serviços. No ranking de utilização de serviços de IM, o segundo 
lugar é nacional – o SAPO Messenger, usado por 18,6% dos internautas e seguido de perto 
pelo serviço de chat da rede social Facebook. 
 

Figura 20 - Serviços de mensagens instantâneas (IM) (%) 



 
 
















 


 


 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
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O serviço de mensagens instantâneas no primeiro lugar do ranking, Windows Live/MSN 
Messenger, tem uma percentagem maior de utilizadores entre as mulheres que entre os 
homens do universo de internautas em Portugal. Para as mulheres, o segundo serviço de 
mensagens instantâneas mais utilizado é o da rede social Facebook (por 17,6%), enquanto 
para os homens é o serviço SAPO Messenger que se encontra em segundo lugar na lista 
(20,2%), com o serviço do Facebook a surgir em terceiro lugar (17,1%). O Google Talk e Yahoo 
Messenger estão também ligeiramente mais disseminados entre o grupo de internautas de 
sexo feminino (12,1% e 9,6% respectivamente), ainda que com ténues diferenças 
relativamente aos internautas de sexo masculino (11,8% e 8,4% respectivamente). 
 

Figura 21 - Serviços de mensagens instantâneas (IM), por género (%) 





















    













   
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
A utilização mais generalizada dos serviços de mensagens instantâneas prende-se com a 
comunicação entre amigos, que representa 83,9% do total de utilizadores de IM. O instant 
messaging não é uma forma comum de comunicação para fins escolares ou profissionais, 
sendo usada por 4,6% dos utilizadores de IM com esses objectivos.  
 
Para fins escolares ou profissionais, os homens utilizam programas de IM (7,1%) numa 
proporção superior à da utilização feminina (1,9%). Em contrapartida, para comunicar com 
amigos são as mulheres que mais utilizam (85,5% para 82,4% de homens). Para comunicar 
com familiares, a utilização é também um pouco mais difundida entre as mulheres (12,6% para 
10,5% no grupo masculino). 
 

Figura 22 - Quando utiliza programas de IM, comunica mais com... (%) 








 


















  

    
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=417 - utilizadores de serviços de IM pelo menos mensalmente) 
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Entretenimento 
 
Cerca de 62% dos internautas declarou como actividade de entretenimento a navegação na 
Internet sem objectivo concreto. As actividades de entretenimento mais frequentes, praticadas 
por mais de um terço dos internautas, são: jogos (38,3%), download ou audição de música 
online (35,2%) e consulta de jornais ou sites desportivos (35,6%). 
 

Figura 23 - Utilizações da Internet: Entretenimento (%) 











































































































































 



     















 



 



  

       
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
As actividades de entretenimento na Internet assumem maior preponderância entre os 
internautas masculinos, à excepção de uma: a consulta de sites de teor religioso ou espiritual, 
procurada por 13,2% das mulheres e por uma percentagem ligeiramente inferior de homens, 
11,1%. 
 
As actividades que se destacam mais pelo perfil masculinizado de utilização são: a consulta de 
sites/jornais desportivos (utilizados por metade dos homens internautas – 49,5% – e apenas 
um quinto das mulheres – 21%), a utilização de programas de partilha de ficheiros (utilizados 
por 27,2% dos homens e 14,3% das mulheres) os jogos online (utilizados por 43,6% dos 
homens e 32,7% das mulheres) e a consulta de sites de conteúdos para adultos (visitados por 
23,7% dos homens e 15,4% das mulheres).  
 
As actividades online que apresentam assimetrias de género mais ténues são a navegação 
sem objectivos concretos (por 63,4% dos homens e 60,3% das mulheres), a procura de 
conteúdos humorísticos (por 36,6% dos homens e 33,5% das mulheres), os downloads pagos 
(feitos por 10,8% dos homens e 9,9% das mulheres), a consulta ou leitura de livros online 
(realizada por 23,3% dos homens e 22,1% das mulheres) e o download de podcasts (realizado 
por 11,5% dos homens e 9,2% das mulheres). 
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Figura 24- Actividades de entretenimento na Internet, por género (%) 





































































    

  



 



















 

 







 
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
 
Sobre as actividades de entretenimento na Internet, umas das conclusões mais salientes 
decorre da leitura dos valores respeitantes aos utilizadores com mais de 65 anos: a expressão 
deste grupo etário é nula relativamente à prática de jogos online, à procura de conteúdos 
humorísticos, aos vários tipos de download, à visita a sites de teor religioso, à visita a sites com 
conteúdos para adultos, às apostas online e à utilização de programas de partilha de ficheiros. 
 
O download é uma prática mais amplamente difundida junto do escalão etário mais baixo. 
Note-se, por exemplo, que 40,4% dos internautas entre os 15 e os 24 anos fazem download de 
música e que um terço (33,7%) dos internautas fazem download de filmes. 
 
A actividade associada a uma utilização mais vincadamente jovem é o jogo online – praticado 
por 62,4% dos internautas dos 15 aos 24 anos, o que representa o dobro do valor percentual 
de utilizadores no escalão etário seguinte (31,5% de utilizadores entre 25 e 34 anos), uma 
diferença que se reforça na comparação com os restantes escalões. 
 
Outra conclusão saliente: navegar na Internet sem objectivos concretos é a actividade de 
entretenimento mais praticada em todos os escalões etários à excepção dos dois últimos, já 
que a expressão quantitativa desta prática tende a decrescer com o aumento da idade: dos 
internautas entre os 55 e os 64 anos, a actividade realizada por maior número de indivíduos é a 
consulta de sites e jornais desportivos (45,7%), enquanto navegar na Internet é a segunda 
actividade, praticada por 42,9% dos indivíduos neste escalão. Acima dos 65 anos, três 
actividades partilham o primeiro lugar do ranking: 33,3% dos internautas neste escalão, ou 
seja, um terços, além de navegarem na Internet sem objectivos concretos, consultam sites e 
jornais de desporto e lêem ou consultam livros online. 
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Figura 25 - Actividades de entretenimento na Internet, por idade (%) 













































































































































































































     

 
 




 





























 









     
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 

Informação 
 
Para procurar notícias, servem-se da net 68,7% dos internautas nacionais. Para fins 
informativos, em segundo lugar surge o uso de enciclopédias online (como a Wikipédia), por 
40,1% dos utilizadores de Internet. A procura de conteúdos humorísticos (35,1%), de 
informação sobre saúde (33,8%) e a leitura de blogues (33,3%) são actividades de cariz 
informativo praticadas por um terço ou mais dos internautas portugueses. 
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Figura 26 - Utilizações da Internet: Informação (%) 































































































     















 

     
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
As actividades com fim informativo apresentam uma tendência de utilização mais feminina, à 
excepção da procura genérica de notícias, mais praticada no grupo de internautas masculinos 
(70,4%) do que no das utilizadoras de Internet (66,9%). A utilização pelas mulheres é 
sobretudo saliente no caso da procura de informação relacionada com saúde (por 37,9% das 
mulheres e 30% dos homens) mas em todos os outros itens as mulheres apresentam 
frequências superiores às mesmas actividades no caso dos homens. 
 

Figura 27 – Actividades de informação na Internet, por género (%) 





























    













 

   
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
A procura de informação é uma actividade praticada por internautas em todos os escalões 
etários, ainda que com variações consoante o tipo de informação. A informação sobre saúde 
tem uma procura mais acentuada no escalão acima dos 65 anos (44,4%), assim como a 
informação sobre viagens (33,3%). Acima dos 65 anos, a utilização do Twitter e a procura de 
emprego/trabalho online são actividades sem expressão entre os utilizadores de Internet. 
 
No extremo oposto, as actividades de informação com perfil de utilização mais jovem são o 
recurso a enciclopédias online, como a Wikipedia (por 51,1% dos internautas entre os 15 e os 
24 anos), a leitura de blogues (por 40,4% dos utilizadores de Internet mais jovens) e a 
utilização do Twitter (24,2%).  
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Figura 28 - Actividades de informação na Internet, por idade (%) 





















































































     
















 

       
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 

Bens e Serviços 
 
Na categoria de bens e serviços, as actividades mais praticadas prendem-se mais com a 
procura de informação do que com a realização de transacções electrónicas. Pouco menos de 
metade (46,5%) dos internautas portugueses procura informação sobre produtos e 
aproximadamente um quinto (20,9%) lê críticas de outros utilizadores. Um quinto dos 
internautas (20,4%) faz pagamento de contas online, enquanto 17,7% utiliza serviços de e-
banking. A compra bens ou serviços restringe-se a 17,5% dos internautas. 
 
 

Figura 29 - Utilizações da Internet: Bens e Serviços (%) 

 





























































































     









 







       
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
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As actividades relacionadas com bens e serviços – procura de informação, aquisição de bens 
ou serviços, pagamentos online – estão, sem excepção, mais disseminadas entre os homens 
que entre as mulheres. 
 

Figura 30 – Actividades relacionadas com bens e serviços, por género (%) 

































   









 







   
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
 
A tendência de decréscimo de utilização da Internet acompanhando o aumento da idade dos 
utilizadores não se aplica nas actividades relacionadas com bens e serviços. Com efeito, 
podemos dizer que esta é uma das classes de actividades com maior implantação junto dos 
internautas mais velhos.  
 
A procura de informação sobre produtos é praticada transversalmente a todos os escalões 
etários (sem desvios acentuados face à média total de utilização, 46,5%). A aquisição de bens 
e serviços obtém valores de utilização mais expressivos no escalão acima dos 65 anos 
(33,3%). O pagamento de contas online tem maior percentagem de utilizadores no escalão 
entre os 55 e os 64 anos (40%) e também no escalão acima dos 65 (33,3%). A utilização de 
serviços de e-banking / home-banking é igualmente mais difundida no grupo entre os 55 e os 
64 anos (37,1%). 
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Figura 31 - Actividades relacionadas com bens e serviços, por idade (%) 































































































     












 













     
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 

Educação 
 
A Internet é usada para procura ou verificação de factos por 42,2% dos internautas; um terço 
(33,1%) utiliza para pesquisar definições de palavras; em terceiro lugar, com propósitos 
educativos, está a busca de informação para a escola ou universidade (por 27,9% dos 
utilizadores de Internet). 
 

Figura 32 - Utilizações da Internet: Educação (%) 
















































     









       
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
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Nas actividades de educação, as mulheres são mais assíduas utilizadoras que os homens na 
procura de definições de palavras (36,8% e 29,6% respectivamente). A participação em 
programas de educação à distância é, pelo contrário, a actividade que mais se destaca no 
grupo de utilizadores masculinos, na comparação com as internautas femininas (11,1% e 7,4% 
respectivamente).  
 

Figura 33 – Actividades de educação na Internet, por género (%) 

















   









 
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
Destaca-se a procura de informação para a escola ou universidade como actividade realizada 
por mais de metade dos internautas entre os 15 e os 24 anos (53,9%), seguida pela procura de 
definições de palavras (43,8% de utilizadores naquele mesmo grupo etário). A procura de 
informação para a escola ou universidade apresenta a segunda maior taxa de utilização no 
grupo de internautas acima dos 65 anos, o que permite tecer a hipótese de que os internautas 
mais idosos são indivíduos que apostam na formação pessoal na fase de aposentadoria. 
 
A procura ou verificação de factos tem um perfil de utilização transversal a todos os grupos 
etários, sem se desviar acentuadamente da média de utilização pelo universo de internautas – 
apenas o grupo entre os 45 e os 54 anos apresenta aqui uma taxa de utilização ligeiramente 
inferior (37,9%) à dos restantes escalões. 
 

Figura 34 - Actividades de educação na Internet, por idade (%) 














































     













       
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
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Conteúdos gerados pelo utilizador (UGC) 
 
Uma das problemáticas mais debatidas em torno da Internet é o uso criativo da Internet4, com a 
acumulação de papéis pelos internautas. Os utilizadores finais, de formas mais simples a 
outras mais complexas, vão experimentando as funções de produtores/distribuidores de 
conteúdos. Se esta acumulação de papéis, ou transfiguração de actores, é uma das dimensões 
mais salientes nas teorias da mudança associadas às TIC, em termos quantitativos o universo 
de utilizadores que utilizam a Internet nessa perspectiva é ainda limitado. 
 
A partilha de conteúdos criados ou editados pelo utilizador é praticada por 35,8% dos 
internautas portugueses. Os conteúdos gerados por grande parte dos utilizadores (29,5%) são 
actualizações de status em programas de instant messaging ou em redes sociais, ou 
comentários em blogs ou murais de outros internautas (25,4%). O upload de fotografias é 
praticado por menos de um quarto (23,8%) dos utilizadores de Internet. 
 

Figura 35 - Utilizações da Internet: Conteúdos Gerados pelo Utilizador (%) 























































































































 

































     




 






















 



     
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
 

                                                      
4 «The ‘creative Internet’ — in brief, those ‘creative uses’ of the net ranging from relatively straightforward user-
generated content such as sharing photographs to the distribution of more complex amateur-produced material.» (Scott 
Ewing & Julian Thomas) 
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Não se observa diferenças expressivas entre homens e mulheres na taxa de realização de 
várias actividades relacionadas com UGC, nomeadamente: partilha de conteúdos criados ou 
editados pelo/a próprio/a (18,8% nas mulheres e 19,2% nos homens); upload de vídeos de 
música (17,3% nas mulheres e 17,1% nos homens); participação em votações online (12,9% 
em ambos os casos); upload de vídeos ou filmes (19,5% nas mulheres e 19,2% nos homens). 
 
Nas actividades relacionadas com UGC, a masculinização de práticas é visível nos seguintes 
itens: pontuação a produtos/serviços/pessoas por sistemas online de avaliação (16% nos 
homens e 12,1% nas mulheres); manutenção de um blogue pessoal (21,3% nos homens e 
18,4% nas mulheres); edição de conteúdos em enciclopédias (nos homens 20,6% e nas 
mulheres 16,5%) e escrever ou comentar em sites diversos (respectivamente 22,6% e 19,9%). 
 
A taxa de utilização é mais pronunciada nas mulheres apenas em duas actividades: no caso de 
upload de fotografias (25,4% para 22,3% nos homens) e nos comentários feitos em blogues ou 
murais de outras pessoas (26,1% para 24,7% no caso dos homens). 
 
Figura 36 – Actividades relacionadas com conteúdos gerados pelo utilizador, por género 
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Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
Dependendo do tipo de conteúdos gerados pelo utilizador, o perfil etário de utilização é mais 
heterogéneo ou mais jovem. A linha descendente de utilização ao longo do eixo da idade não 
se verifica relativamente à à edição de conteúdos em enciclopédias, à criação de conteúdos 
através de material pré-existente na net, à utilização de sistemas online de avaliação e a 
votações online. Nas actividades enunciadas, existe uma percentagem expressiva de 
utilizadores nos escalões etários mais avançados e, em alguns casos, os rácios de utilização 
destes superam os dos internautas mais jovens – veja-se, por exemplo, que na pontuação a 
produtos/serviços/pessoas através de sistemas de avaliação, a maior percentagem de 
utilizadores se encontra no escalão entre os 45 e os 54 anos (20%). 
 
O perfil de utilização reforçado nos grupos mais jovens é visível nas seguintes actividades: 
actualização de status em programas de IM ou redes sociais (42,1% de utilizadores no escalão 
dos 15 aos 24 anos), fazer comentários em blogues ou murais de outras pessoas (38,2% no 
escalão mais jovem) e escrever ou comentar em sites diversos (29,8%). 
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Figura 37 - Actividades relacionadas com conteúdos gerados pelo utilizador, por idade (%) 



























































































































































     













 

















       
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 

Redes Sociais 
 

Sites de redes sociais 
 
As redes sociais são utilizadas por 56,4% dos internautas em Portugal, de acordo com os dados 
relativos a 2010. Em 2008, de acordo com o inquérito levado a cabo pelo OberCom, 52% dos 
internautas utilizavam redes sociais. O Hi5 continua a ser a rede social mais utilizada (por 42,6% 
dos internautas). O Facebook é segunda rede mais utilizada, com 39,7% de internautas de 
Portugal inscritos no primeiro trimestre do ano – um aumento acentuado face ao inquérito do 
OberCom relativo a 2008, em que o Facebook surgia em terceiro, utilizado por 7,4% dos 
internautas nacionais. 
 
Segundo dados da empresa de medição comScore divulgados em 20095, no ano 2008 o 
Facebook ultrapassou o MySpace em número de utilizadores. O inquérito do OberCom relativo 
ao mesmo ano reflectia já essa tendência, com uma pequena margem de diferença entre os 
dois sites: no caso dos internautas em Portugal, 7,4% eram utilizadores de Facebook e 7,2% 
                                                      
5 comScore, Wsi Social Media Trends Report 2009, <http://www.slideshare.net/lunkeless/wsi-social-media-trends-
report-2009> 
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eram utilizadores de MySpace. O MySpace mantém no inquérito de 2010 a quarta posição, 
com uma taxa de utilização de 6,6%. 
 
O Orkut, que na edição anterior surgia em segundo lugar nas respostas, desceu em 2010 para 
a quinta posição (de 10,9% em 2008 para 5,7%). O Twitter, lançado em 2006, surge em 
terceiro lugar em 2010 (7,9%); em 2008, não tinha expressão de respostas suficiente para 
constar do gráfico.  
 

Figura 38 - Sites de redes sociais em que tem perfil criado (%) 




  













    
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
As redes sociais com perfil de utilização mais vincadamente feminino são o Orkut (62,5%) e o 
Hi5 (55%). A rede social Facebook apresenta uma distribuição mais homogénea, ainda que 
também com uma tendência de adesão por mulheres mais vincada do que por homens (52,3% 
dos utilizadores são mulheres). As redes sociais que apresentam um perfil de utilização mais 
masculinizado são o Twitter e MySpace – cada uma com 56,8% de utilizadores homens. 
 

Figura 39 - Sites de redes sociais em que tem perfil criado, por género (%) 































    

 
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 



31 

A utilização das redes sociais decresce à media que a idade aumenta – a mesma tendência 
que se verifica em relação ao uso da Internet. Assim, em qualquer um dos sites de redes 
sociais analisados, os utilizadores com maior expressão quantitativa são os mais jovens e, pelo 
contrário, o número de utilizadores é mais restrito no escalão mais avançado. 
 
Nos sites MySpace (com 51% de utilizadores nesse escalão etário) e Twitter (50%), metade 
dos utilizadores tem idade inferior a 25 anos. Hi5 e Facebook têm menos de metade de 
utilizadores com idade inferior a 25 anos, mas ainda assim uma forte representação deste 
escalão etário (45,8% e 42,3%, respectivamente). O Orkut é a rede social com maior presença, 
em termos relativos, de indivíduos de idade igual ou superior a 25 anos. Nesta rede, existe uma 
maior proximidade numérica entre o escalão dos 15 aos 24 anos (37,5%) e o escalão seguinte, 
dos 25 aos 34 (31,3%).  
 

Figura 40 - Sites de redes sociais em que tem perfil criado, por idade (%) 


















































     











    
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 

Utilização de sites de redes sociais 
 
Nas redes sociais online, é variável a extensão de informações de carácter pessoal 
disponibilizadas pelos utilizadores no seu perfil. A quase totalidade dos utilizadores (95,6%) 
identifica-se pelo nome. A data de nascimento é o segundo dado pessoal mais divulgado, por 
78,4% dos utilizadores. A fotografia pessoal é adicionada ao perfil por 73,7% dos utilizadores, 
ou seja, quase três quartos. Os utilizadores que fornecem informação sobre a sua localidade e 
interesses são respectivamente 71,1% e 71,7%. 
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Figura 41 - Itens disponibilizados no perfil pessoal (%) 




  

















 





   

 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
Analisando a informação disponibilizada no perfil pessoal dos sites de redes sociais, por 
género, observa-se as diferenças são pouco acentuadas, havendo porém uma percentagem 
ligeriamente maior de mulheres internautas a disponibilizar dados pessoais: nome (96,4% para 
94,7% nos homens), data de nascimento (80% nas mulheres e 76,7% nos homens), fotografia 
pessoal (75,8% nas mulheres e 71,3% nos homens)  
 
A diferença percentual entre mulheres e homens que divulgam localidade e informação relativa 
a interesses é pouco expressiva (divulgam a localidade 71,5 e 70,7%, respectivamente, 
divulgam os interesses 70,9% e 72,7%, respectivamente). Também não há diferenças 
assinaláveis entre a publicação de vídeos no perfil (36,4% no caso das mulheres e 36,0% no 
caso dos homens), enquanto para a música há mais homens (49,3%) que mulheres (45,5%) a 
publicar. 
 

Figura 42 - Itens disponibilizados no perfil pessoal, por género (%) 





























     







 







 
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
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É menor a percentagem de utilizadores de sites de redes sociais acima dos 55 anos a divulgar 
informação no seu perfil, comparativamente com os restantes escalões. Neste caso, a 
informação mais divulgada é o nome (por 88,2% dos indivíduos neste escalão) e em seguida 
os interesses (64,7%). Nos escalões mais jovens, a segunda informação mais divulgada é a 
data de nascimento (80,5% entre os 15 e os 24 anos e 81,3% dos 25 aos 34 anos), enquanto 
nos escalões intermédios o dado pessoal divulgado pelo maior número de internautas é, depois 
do nome, a localidade (77,8% no escalão dos 35 aos 44 anos e 83,3% no escalão 
compreendido entre 45 e 54 anos). 
 
A divulgação de vídeos obtém uma taxa bastante inferior no mais alto escalão de idades: acima 
dos 55 anos, apenas 11,8% dos internautas com perfil publicam vídeos. 
 

Figura 43 - Itens disponibilizados no perfil pessoal, por idade (%) 







































































      











      

 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
 
Das funcionalidades disponíveis nas redes sociais, os seus utilizadores fazem mais uso das 
ferramentas de comunicação – envio de mensagens (84,4%) e serviço de chat (47,9%), 
seguido pela procura ou sugestão a outros de amigos para adicionar à rede pessoal (47,3%). 
No ranking das funcionalidades, em quarto lugar encontra-se a criação de álbuns para partilha 
de fotografias (46,3%). 
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Figura 44 - Utilização de redes sociais: funcionalidades (%) 































     































 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
 
O envio de mensagens é a funcionalidade mais utilizada por homens e mulheres (86% e 83% 
respectivamente), com taxas de utilização que divergem pouco da taxa de utilização média, 
ainda que com uma utilização ligeiramente superior no grupo masculino. Outras 
funcionalidades com maior percentagem de utilizadores no grupo masculino são: 
procura/sugestão de amigos (52% de homens para 43% de mulheres), jogos (44% para 40% 
de mulheres) e serviço de chat (50,7% para 45,5% de mulheres). 
 
A taxa de utilização das mulheres supera a dos homens nas maioria das funcionalidades: 
alertas de aniversários (30,9% para 22% de homens), escrita de comentários na wall (27,3% e 
23,3% no caso dos homens), quizes/testes (19,4% para 14% de homens), divulgação de 
eventos (18,8% para 16,7%), consulta de oráculos (14,5% para 6,7%), envio de presentes 
virtuais (28,5% para 20,7%), criação de albuns fotográficos (49,1% para 43,3% de homens que 
utilizam esta funcionalidade), apoio/adesão a causas (24,8% para 21,3%). 
 



35 

Figura 45 - Utilização de redes sociais: funcionalidades, por género (%) 





























































     

























 





 
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
 
No cruzamento do uso de funcionalidades com a idade, o envio de mensagens encontra, 
novamente, elevados rácios de utilização em todos os escalões etários – apenas inferior no 
grupo dos 25 aos 34 anos (83,3% dos utilizadores de redes sociais neste escalão etário). O 
serviço de chat, outra funcionalidade com fins associados à comunicação, é substancialmente 
mais utilizado no grupo dos 45 aos 54 anos (62,5%) que nos restantes escalões. 
 
No escalão etário acima dos 55 anos observa-se uma restrição maior no rácio de utilizadores 
em diversas funcionalidades: escrita de comentários na wall (11,8%), criação de aplicações, 
posts de músicas/vídeos, quizes/testes e divulgação de eventos (todos com 5,9% de 
utilizadores neste escalão). A consulta de oráculos apresenta valores nulos neste intervalo de 
idades. Os jogos são mais um tipo de funcionalidade menos usada neste escalão que nos 
restantes (por 23,5% dos utilizadores de redes sociais acima dos 55 anos). 
 
A funcionalidade menos usada pelos utilizadores mais jovens é a que permite apoiar/aderir a 
causas – com 18% de utilizadores entre os 15 e os 24 anos e 18,8% no escalão seguinte, dos 
25 aos 34. 
 
No envio de presentes virtuais destaca-se a taxa de utilização do grupo dos 35 aos 44 anos 
(42,2%) e dos 45 aos 54 (37,5%). No grupo dos 25 aos 34, a taxa de utilização na 
procura/sugestão de amigos (54,2%) ultrapassa com margem expressiva a média nacional. 
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Figura 46 - Utilização de redes sociais: funcionalidades, por idade (%) 























































































































































     


































      
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
 
Quase metade dos utilizadores de redes sociais (45,1%) declarou ter mais de 100 amigos na 
sua rede de contactos. A parcela de utilizadores com uma malha de contactos restrita (até 50 
pessoas adicionadas na sua área na rede) representa pouco mais de um quarto (27,6%) do 
conjunto de internautas presentes nas redes sociais. 
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Figura 47 - Utilização de redes sociais: nº pessoas na área de amigos (%) 
 











      
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
 
No que se refere ao número de amigos adicionados na área pessoal, a disparidade mais 
acentuada entre homens e mulheres utilizadores de redes sociais verifica-se no conjunto de 
utilizadores que têm entre 20 e 50 amigos: nos homens a percentagem é de 19,3% e nas 
mulheres é de 12,7%. 
 

Figura 48 - Utilização de redes sociais: nº pessoas na área de amigos, por género (%) 





























     















 
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
 
Metade dos utilizadores de sites de redes sociais mais jovens têm naqueles uma área alargada 
a mais de 100 pessoas: 50,4% no grupo dos 15 aos 24 anos e 50% no grupo dos 25 aos 34. 
 
O grupo etário acima dos 55 anos apresenta a tendência mais vincada a ter uma área restrita a 
dez pessoas ou menos: 17,6% dos utilizadores de sites de redes sociais neste escalão etário. 
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Figura 49 - Utilização de redes sociais: nº pessoas na área de amigos, por idade (%) 



















































 
















     















      
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
Nos sites de redes sociais, 78,4% dos utilizadores declararam ter maioritariamente pessoas de 
conhecimento pessoal na sua lista de amigos virtuais. Foram 21,6% os respondentes que 
declararam estar maioritariamente relacionado com pessoas que não conhece pessoalmente. 
 

Figura 50 – Utilização de redes sociais: conhecimentos pessoais (%) 





   
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
As mulheres têm uma percentagem maior de conhecimentos pessoais nos sites de redes sociais 
do que os homens: 81,8% para 74,7%. Os utilizadores masculinos apresentam, em contrapartida, 
uma percentagem maior de pessoas que não conhecem pessoalmente a quem estão ligadas 
nestes sites: 25,3%, ou seja, um quarto dos utilizadores, para 18,2% de mulheres nessa situação. 
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Figura 51 - Utilização de redes sociais: conhecimentos pessoais, por género (%) 









     









   
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
Nos escalões etários mais jovens, a taxa de pessoas que não se conhece pessoalmente é de 
24,8% entre os 15 e os 24 anos e de 18,8% entre os 25 e os 34 anos. Não se verifica no 
entanto uma linha descendente que permita estabelecer relações lógicas entre a idade e o tipo 
de conhecimentos nos sites de redes sociais, já que no escalão intermédio – dos 35 aos 44 
anos – a percentagem de pessoas que não se conhece pessoalmente volta a subir para cerca 
de um quarto (24,4%). O escalão etário dos 45 aos 54 anos é o que apresenta maior 
percentagem de conhecimentos pessoais (87,5%). 
 
Figura 52 - Utilização de redes sociais: conhecimentos pessoais, por idade (%) 



















     









      
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
Quanto aos motivos para aderir a uma rede social declarados pelos respondentes, não são 
mutuamente exclusivos e têm, nalguns casos, relação lógica entre si. O primeiro motivo 
apontado prende-se com a possibilidade de manter contactos à distância (87,6%). Em segundo 
lugar, um motivo relacionado com o sentido de proximidade e pertença: o facto de a maioria 
das pessoas conhecidas já estar inscrita levou 84,1% dos utilizadores de redes sociais a 
inscrever-se. A possibilidade de partilha (de pensamentos, comentários, vídeos e fotos) na 
plataforma foi indicada por 83,8% dos utilizadores. O fortalecimento de laços sociais já 
existentes offline foi apresentado por 80% dos utilizadores como motivo para inscrição numa 
rede social. Logo abaixo estão os utilizadores que aderiram porque foram convidados (79,7%). 
A intenção de conhecer novas pessoas motivou 78,7% dos utilizadores de redes sociais a 
aderir a estas. Os motivos profissionais surgem no fundo da lista, enunciados por apenas 40% 
dos actuais utilizadores de uma das redes sociais na net. 
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Figura 53 - Utilização de redes sociais: motivos para ter aderido (%) 

















     


 


















 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
Os motivos mais frequentes, no caso das mulheres, são a possibilidade de manter contactos à 
distância com pessoas conhecidas (87,9%). Em segundo lugar está o facto de a maioria das 
pessoas que conhecem estar presente nestes sites (82,4%) e, em terceiro, a possibilidade de 
fortalecer laços sociais pré-existentes a estas redes (80,6%).  
 
No caso dos homens, o primeiro motivo declarado é a possibilidade de partilha de 
pensamentos, comentários, vídeos, fotos (por 89,3%). O contacto com pessoas que estão 
longe é apresentado por 87,3% dos homens como motivo para a inscrição. Em terceiro lugar, o 
facto de a maioria das pessoas que conhecem estar presente nestes sites (declarado por 86% 
dos homens). O conhecimento de pessoas novas é mais importante no caso dos homens: 84% 
para 73,9% no caso das mulheres. Os motivos profissionais são mais relevantes para a adesão 
a sites de redes sociais no caso dos homens (42%) que das mulheres (38,2%). 
 

Figura 54 - Utilização de redes sociais: motivos para ter aderido, por género (%) 

































     





















 
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
No cruzamento com a idade, o resultado mais saliente é a menor relevância dos motivos 
profissionais para o grupo mais jovem (29,3%), contrastando com os restantes escalões.  
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O receio da exclusão é bastante menos relevante para os dois grupos etários mais avançados, 
comparativamente com os restantes: 29,2% para os utilizadores entre os 45 e os 54 anos e 
23,5% para os utilizadores acima dos 55 anos. 
 
Figura 55 - Utilização de redes sociais: motivos para ter aderido, por idade (%) 

















































































     


 


















    

 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
Quando inquiridos sobre um conjunto de frases, no sentido de se conhecer as representações 
dos utilizadores sobre as redes sociais, o grau de concordância maior (77,8%) foi obtido 
relativamente à afirmação que privilegia as redes sociais como forma de entretenimento (e não 
tanto de comunicação). Quase três quartos dos utilizadores (72,1%) afirmam que a sua página 
de perfil está acessível exclusivamente para os amigos na rede. São 71,7% os utilizadores que 
consideram as redes sociais como essenciais para manter laços sociais e 68,9% entendem 
que a actualização do status como uma forma de expressão de estados de alma. Só em quinto 
e sexto lugar surgem as afirmações relacionadas com a importância da representação de 
marcas e empresas nas redes sociais (64,8%) ou de figuras políticas nas redes sociais 
(63,2%). Cerca de dois terços dos utilizadores entendem as redes sociais como um fenómeno 
persistente, sendo apenas 35,6% os que as consideram uma moda passageira. 
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Figura 56 - Utilização de redes sociais: representações 















     





 


 













 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 
Se é verdade que uma larga percentagem de mulheres e homens consideram as redes sociais 
mais uma forma de entretenimento que de comunicação, esta representação está mais 
difundida entre as mulheres (80%) que entre os homens (75,3%). Para 75,8% das mulheres, as 
redes sociais são consideradas essenciais para a manutenção dos laços sociais; 67,3% dos 
homens concordam com esta afirmação. A vertente de representação política nas redes sociais 
é mais importante para o grupo masculino (68,7%) do que para o feminino (58,2%). 
 
São mais as mulheres (38,2%) que os homens (32,7%) que entendem as redes sociais como 
uma moda passageira. 
 

Figura 57 - Utilização de redes sociais: representações, por género (%) 





























     


 


 


 




 








 
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
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Não se observa desvios extremamente pronunciados entre escalões etários, no que se refere a 
grande parte das representações sobre as redes sociais. O grupo dos 35 aos 44 anos destaca-
se por considerar as redes sociais como uma plataforma de expressão de estados de alma, 
através da ferramenta de actualização de status (80%) e pela maior preocupação evidenciada 
com a privacidade: para 84,4% dos utilizadores neste escalão etário, só os amigos podem 
aceder à página de perfil. 
 
Mais de metade dos utilizadores acima dos 55 anos (52,9%) considera as redes sociais como 
uma moda que passará rapidamente. 
 

Figura 58 - Utilização de redes sociais: representações, por idade (%) 







































































     


 


 


 













    
 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=315 - utilizadores de redes sociais pelo menos mensalmente) 
 

Sites de partilha de conteúdos 
 
Mais de um quinto dos internautas desconhece ou prefere não declarar a origem – amadora ou 
profissional – dos conteúdos consultados em sites de partilha de conteúdos (tipo YouTube). 
Apenas um quinto dos internautas não utiliza este tipo de sites (21,3%). Dos respondentes nas 
outras categorias, um quarto (24,7%) consulta conteúdos amadores e profissionais sem 
disparidades assinaláveis. Uma parcela ligeiramente menor (22,5%) consulta conteúdos de 
produção maioritariamente profissional. Os internautas que consultam mais conteúdos de 
produção amadora compõem a fatia minoritária (9,8%).  
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Figura 59 - Sites de partilha de conteúdos: tipo de produção dos conteúdos consultados (%) 










 

 


 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
Os conteúdos mais procurados nos sites de partilha são de teor musical (por 61% dos 
internautas portugueses). Em seguida, conteúdos de entretenimento, consultados por metade 
dos utilizadores (51,2%). Os conteúdos humorísticos surgem em terceiro lugar, consultados por 
38,1% dos internautas. 
 

Figura 60 - Sites de partilha de conteúdos: tipo de conteúdos (%) 





















     







 













 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
 
Verifica-se alguma homogeneidade na distribuição de respostas entre as várias categorias; 
aliás, a maioria dos internautas consulta conteúdos em sites de partilha tanto por 
recomendação como por pesquisa num motor de busca (21,6%). Em segundo lugar é a 
recomendação a categoria com maior peso de respostas (20,9%). Um pouco atrás, surge então 
a fatia de internautas que maioritariamente consulta conteúdos em sites de partilha por ter 
procurado em motores de busca. 
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Figura 61 - Sites de partilha de conteúdos: recomendação ou motor de busca (%) 











 

 


 

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 

Download de conteúdos 
 
A maioria dos internautas portugueses (58,9%) afirma nunca ter realizado downloads não 
autorizados. Um terços dos internautas, porém, já realizou downloads não autorizados de 
música (33,6%) e mais de um quinto (22,4%) já fez download de filmes. O download de 
software surge em terceiro lugar, tendo sido realizado por 13,8% dos internautas nacionais. 
 

Figura 62 - Download não autorizado: tipos de conteúdos (%) 

















     











 





Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
Dos internautas que declararam nunca ter feito downloads não autorizados, a percentagem 
mais alargada diz respeito às mulheres (61,4%) mas no grupo dos homens é também superior 
a metade (56,4%). 
 
Entre internautas que já praticaram downloads não autorizados, as disparidades de género 
mais acentuadas situam-se nas categorias de software (17,1% dos homens e 10,3% das 
mulheres) e séries televisivas (11,1% de homens e 6,6% de mulheres). 
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Figura 63 - Download não autorizado, por género: tipos de conteúdos (%) 





























     















   
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
 
Dos internautas acima dos 65 anos, todos declararam nunca ter feito download não autorizado. 
A maior percentagem de downloads por internautas dos 15 aos 24 anos é de conteúdos 
musicais (47,2%). Este é o escalão que mais pratica downloads não autorizados em todos os 
tipos de conteúdos (à excepção de livros e revistas). 
 

Figura 64 - Download não autorizado, por idade: tipos de conteúdos (%) 




















































































     

















       
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559) 
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As razões para realizar downloads não autorizados são maioritariamente económicas: 70,9% 
dos internautas que já praticou download não autorizado fê-lo por ser gratuito e 25,7% por 
considerar o valor de compra legal excessivamente alto. O facto de não fazer uso comercial 
justifica em 19,1% os praticantes de download não autorizado e o aceso imediato ao conteúdo 
é relevante para 17,4% dos internautas. São 14,3% os internautas que declaram fazer 
download para poder experimentar antes de comprar. 
 

Figura 65 - Download não autorizado: motivos para realizar (%) 

















     

















 
Fonte: WIP Portugal 2010 (n=559)  
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Metodologia 
 
UNIVERSO: 
Constituído pelos indivíduos com 15 e mais anos de idade, residentes em Portugal Continental. 
 
 
AMOSTRA: 
Constituída por 1.258 entrevistas, com a seguinte distribuição, proporcional, por região GfK 
Metris: 














 
 
Os respondentes foram seleccionados através do método de quotas, com base numa matriz 
que cruzou as variáveis Sexo, Idade, Instrução, Ocupação, Região e Habitat/Dimensão dos 
agregados populacionais. 
 
 
RECOLHA DA INFORMAÇÃO 
A informação foi recolhida através de entrevista directa e pessoal, em total privacidade, com 
base em questionário elaborado pelo OberCom, através do sistema CAPI (Computer Assisted 
Personnel Interviewing).  
Os trabalhos de campo decorreram entre os dias 14 e 25 de Maio de 2010, e foram realizados 
por 70 entrevistadores, recrutados e treinados pela GfK, que receberam uma formação 
adequada às especificidades deste estudo. 
A recolha incidiu nos dias úteis entre as 18H e as 22H e nos fins-de-semana durante todo o dia. 
 
 
CONTROLO DE QUALIDADE 
Foi realizado um controlo de qualidade, respeitando-se as seguintes etapas: 
 1. Em relação ao desenho do questionário, é verificado o correcto ajustamento entre os 
objectivos do projecto e o questionário, bem como identificadas as perguntas que respondem a 
cada um dos objectivos. É igualmente feita uma revisão da consistência entre as perguntas e 
as categorias de resposta, da sequência lógica das respostas e dos filtros. 
 2. Os entrevistadores têm uma formação prévia. A incorporação de novos 
entrevistadores não supera, em nenhum caso, mais de 25% do total das entrevistas. 
 3. Em cada região, as entrevistas são distribuídas por diversos entrevistadores, de 
forma a evitar que uma % significativa das entrevistas seja feita somente por um ou dois 
entrevistadores. 
 4. Sendo a recolha da informação realizada através do sistema CAPI (Computer 
Assisted Personnel Interviewing), o ficheiro de dados é automaticamente validado a dois níveis: 
validação dos códigos de resposta, pergunta a pergunta e uma validação da articulação entre 
as perguntas (saltos e filtros), respeitando-se a estrutura do questionário utilizado. 
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5. É elaborado um relatório por entrevistador com toda a informação relevante (como por 
exemplo, % de não resposta, cumprimento dos saltos, preenchimento de perguntas abertas, 
etc.), realizando-se, desta forma, o primeiro teste em relação à consistência e articulação da 
informação obtida. Os dados dos questionários com informação incorrecta são devolvidos ao 
Departamento de campo para recuperação de informação. 
 6. É realizada uma supervisão de cerca de 20% do trabalho de cada entrevistador 
através de um novo contacto directo ou telefónico com o entrevistado. Para esse efeito, utiliza-
se um questionário de supervisão cuja concepção visa verificar se foram respeitadas as 
indicações apresentadas em relação a: local de entrevista, método de selecção do 
entrevistado, condições de realização da entrevista, questionário, apresentação de listas 
(quando existirem) e tempo de duração da entrevista. 
 7. No caso das perguntas abertas, com base em cerca de 50% de transcrição destas, 
são elaborados os planos de codificação respectivos (para cada pergunta deste tipo), para que 
estas sejam codificadas de acordo com o mesmo. 
 8. Já com base no ficheiro global do estudo, é feita uma validação do ficheiro 
informático, testando-se a consistência dos dados recolhidos a dois níveis: validação dos 
códigos das respostas, pergunta a pergunta, e uma validação da articulação entre as perguntas 
(saltos e filtros), respeitando-se a estrutura do questionário utilizado. Em caso algum são feitas 
correcções automáticas da informação. A partir deste momento, o ficheiro informático encontra-
se apto a ser tabulado e tratado com base em software concebido para o efeito. 
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Anexo B: Questões do Inquérito on-line, realizado no âmbito da nossa investigação, para a 

aferição das características do Nativo Digital, numa amostra nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 

Anexo C: Resultados do Inquérito para a aferição das características do Nativo Digital, 

numa amostra nacional (os resultados são apresentados segundo a categoria Idade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Questões Grupo I: Comunicação 

Questão 1: “O que pensas da comunicação através de dispositivos ou formatos 

tecnológicos (telemóvel, net)?” (Questão aberta) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q1) Posição face à Comunicação mediada por Tec. *Q20) Idade 601 73.8% 213 26.2% 814 100.0% 

       
Posição face a Comunicação Mediada por tecnologia (Q1 - questão aberta) *Q20_Idade  - Análise 
cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Genérica-Bom Contagem 37 93 38 8 176 
% dentro de Q1) Posição… 21.0% 52.8% 21.6% 4.5%   
% dentro de Idade 42.5% 27.8% 24.5% 32.0%   
% de Total 6.2% 15.5% 6.3% 1.3% 29.3% 

Genérica-Útil Contagem 17 82 33 6 138 
% dentro de Q1) Posição… 12.3% 59.4% 23.9% 4.3%   
% dentro de Idade 19.5% 24.6% 21.3% 24.0%   
% de Total 2.8% 13.6% 5.5% 1.0% 23.0% 

Comunicação-  Fácil ita a 
comunicação 

Contagem 6 73 51 5 135 
% dentro de Q1) Posição… 4.4% 54.1% 37.8% 3.7%   
% dentro de Idade 6.9% 21.9% 32.9% 20.0%   
% de Total 1.0% 12.1% 8.5% .8% 22.5% 

Genérica-Rápida Contagem 11 52 27 5 95 
% dentro de Q1) Posição… 11.6% 54.7% 28.4% 5.3%   
% dentro de Idade 12.6% 15.6% 17.4% 20.0%   
% de Total 1.8% 8.7% 4.5% .8% 15.8% 

Genérica-Indispensável/ 
Necessária/ Importante 

Contagem 9 45 30 2 86 
% dentro de Q1) Posição… 10.5% 52.3% 34.9% 2.3%   
% dentro de Idade 10.3% 13.5% 19.4% 8.0%   
% de Total 1.5% 7.5% 5.0% .3% 14.3% 

Genérica-Prática   Contagem 6 31 13 3 53 
% dentro de Q1) Posição… 11.3% 58.5% 24.5% 5.7%   
% dentro de Idade 6.9% 9.3% 8.4% 12.0%   
% de Total 1.0% 5.2% 2.2% .5% 8.8% 

Genérica-Mau em excesso Contagem 4 23 10 1 38 
% dentro de Q1) Posição… 10.5% 60.5% 26.3% 2.6%   
% dentro de Idade 4.6% 6.9% 6.5% 4.0%   
% de Total .7% 3.8% 1.7% .2% 6.3% 

Genérica-Eficaz Contagem 3 16 12 3 34 
% dentro de Q1) Posição… 8.8% 47.1% 35.3% 8.8%   
% dentro de Idade 3.4% 4.8% 7.7% 12.0%   
% de Total .5% 2.7% 2.0% .5% 5.7% 

Genérica-Cria dependencia Contagem 4 16 11 0 31 
% dentro de Q1) Posição… 12.9% 51.6% 35.5% .0%   
% dentro de Idade 4.6% 4.8% 7.1% .0%   
% de Total .7% 2.7% 1.8% .0% 5.2% 

Genérica-Insegura Contagem 3 14 4 1 22 
% dentro de Q1) Posição… 13.6% 63.6% 18.2% 4.5%   
% dentro de Idade 3.4% 4.2% 2.6% 4.0%   
% de Total .5% 2.3% .7% .2% 3.7% 

Genérica-Fácil acesso Contagem 5 14 9 0 28 
% dentro de Q1) Posição… 17.9% 50.0% 32.1% .0%   
% dentro de Idade 5.7% 4.2% 5.8% .0%   
% de Total .8% 2.3% 1.5% .0% 4.7% 

Genérica-Mau Contagem 3 13 3 0 19 
% dentro de Q1) Posição… 15.8% 68.4% 15.8% .0%   
% dentro de Idade 3.4% 3.9% 1.9% .0%   
% de Total .5% 2.2% .5% .0% 3.2% 

Genérica-Baixo custo Contagem 5 8 3 1 17 
% dentro de Q1) Posição… 29.4% 47.1% 17.6% 5.9%   
% dentro de Idade 5.7% 2.4% 1.9% 4.0%   
% de Total .8% 1.3% .5% .2% 2.8% 

Genérica-Falta de privacidade Contagem 1 1 1 0 3 
% dentro de Q1) Posição… 33.3% 33.3% 33.3% .0%   
% dentro de Idade 1.1% .3% .6% .0%   
% de Total .2% .2% .2% .0% .5% 

Genérica-Apelativa Contagem 2 4 3 1 10 
% dentro de Q1) Posição… 20.0% 40.0% 30.0% 10.0%   
% dentro de Idade 2.3% 1.2% 1.9% 4.0%   
% de Total .3% .7% .5% .2% 1.7% 

Genérica-Abrangente Contagem 1 12 10 1 24 
% dentro de Q1) Posição… 4.2% 50.0% 41.7% 4.2%   



% dentro de Idade 1.1% 3.6% 6.5% 4.0%   
% de Total .2% 2.0% 1.7% .2% 4.0% 

Comunicação-Fácil ita o 
contacto social 

Contagem 1 12 18 2 33 
% dentro de Q1) Posição… 3.0% 36.4% 54.5% 6.1%   
% dentro de Idade 1.1% 3.6% 11.6% 8.0%   
% de Total .2% 2.0% 3.0% .3% 5.5% 

Comunicação-Permite a 
Comunicação a distância 

Contagem 12 47 28 1 88 
% dentro de Q1) Posição… 13.6% 53.4% 31.8% 1.1%   
% dentro de Idade 13.8% 14.1% 18.1% 4.0%   
% de Total 2.0% 7.8% 4.7% .2% 14.6% 

Emoção-Mantém/ Fortalece 
laços afectivos ja existentes 

Contagem 6 25 21 1 53 
% dentro de Q1) Posição… 11.3% 47.2% 39.6% 1.9%   
% dentro de Idade 6.9% 7.5% 13.5% 4.0%   
% de Total 1.0% 4.2% 3.5% .2% 8.8% 

Dia-a-dia-Fácil ita a vida Contagem 4 27 8 3 42 
% dentro de Q1) Posição… 9.5% 64.3% 19.0% 7.1%   
% dentro de Idade 4.6% 8.1% 5.2% 12.0%   
% de Total .7% 4.5% 1.3% .5% 7.0% 

Informação-Bom para a 
difusao do conhecimento 

Contagem 5 13 12 3 33 
% dentro de Q1) Posição… 15.2% 39.4% 36.4% 9.1%   
% dentro de Idade 5.7% 3.9% 7.7% 12.0%   
% de Total .8% 2.2% 2.0% .5% 5.5% 

Comunicação-Vence a 
distância quando nao e 
possivel Comunicação 
presencial 

Contagem 5 20 6 0 31 
% dentro de Q1) Posição… 16.1% 64.5% 19.4% .0%   
% dentro de Idade 5.7% 6.0% 3.9% .0%   
% de Total .8% 3.3% 1.0% .0% 5.2% 

Dia-a-dia-Associada ao 
jovens 

Contagem 1 16 13 0 30 
% dentro de Q1) Posição… 3.3% 53.3% 43.3% .0%   
% dentro de Idade 1.1% 4.8% 8.4% .0%   
% de Total .2% 2.7% 2.2% .0% 5.0% 

Dia-a-dia-Bom para o dia-a-
dia 

Contagem 4 19 6 0 29 
% dentro de Q1) Posição… 13.8% 65.5% 20.7% .0%   
% dentro de Idade 4.6% 5.7% 3.9% .0%   
% de Total .7% 3.2% 1.0% .0% 4.8% 

Dia-a-dia-Permite contacto 
constante 

Contagem 1 14 13 1 29 
% dentro de Q1) Posição… 3.4% 48.3% 44.8% 3.4%   
% dentro de Idade 1.1% 4.2% 8.4% 4.0%   
% de Total .2% 2.3% 2.2% .2% 4.8% 

Comunicação-  Associado a 
evolucao/ progresso 

Contagem 7 14 2 1 24 
% dentro de Q1) Posição… 29.2% 58.3% 8.3% 4.2%   
% dentro de Idade 8.0% 4.2% 1.3% 4.0%   
% de Total 1.2% 2.3% .3% .2% 4.0% 

Comunicação-  Mau porque 
reduz a Comunicação 
presencial 

Contagem 2 10 12 0 24 
% dentro de Q1) Posição… 8.3% 41.7% 50.0% .0%   
% dentro de Idade 2.3% 3.0% 7.7% .0%   
% de Total .3% 1.7% 2.0% .0% 4.0% 

Comunicação-  Bom mas nao 
dispensa nem se substitui a 
Comunicação presencial 

Contagem 2 13 8 0 23 
% dentro de Q1) Posição… 8.7% 56.5% 34.8% .0%   
% dentro de Idade 2.3% 3.9% 5.2% .0%   
% de Total .3% 2.2% 1.3% .0% 3.8% 

Comunicação-  Falta de 
autenticidade dos 
interlocutores e possivel 

Contagem 0 10 3 0 13 
% dentro de Q1) Posição… .0% 76.9% 23.1% .0%   
% dentro de Idade .0% 3.0% 1.9% .0%   
% de Total .0% 1.7% .5% .0% 2.2% 

Comunicação-  Bom porque 
dispensa a Comunicação 
presencial 

Contagem 1 8 2 0 11 
% dentro de Q1) Posição… 9.1% 72.7% 18.2% .0%   
% dentro de Idade 1.1% 2.4% 1.3% .0%   
% de Total .2% 1.3% .3% .0% 1.8% 

Comunicação-  Promove o 
isolamento 

Contagem 0 4 4 0 8 
% dentro de Q1) Posição… .0% 50.0% 50.0% .0%   
% dentro de Idade .0% 1.2% 2.6% .0%   
% de Total .0% .7% .7% .0% 1.3% 

Comunicação-  Nao 
adequadas para 
conhecimento interpessoal 
real/ profundo 

Contagem 0 5 1 0 6 
% dentro de Q1) Posição… .0% 83.3% 16.7% .0%   
% dentro de Idade .0% 1.5% .6% .0%   
% de Total .0% .8% .2% .0% 1.0% 

Comunicação-  Reduz a 
capacidade de expressao 
escrita 

Contagem 0 3 2 0 5 
% dentro de Q1) Posição… .0% 60.0% 40.0% .0%   
% dentro de Idade .0% .9% 1.3% .0%   
% de Total .0% .5% .3% .0% .8% 

Dia-a-dia-Pode ser usada a 
qualquer hora 

Contagem 1 6 4 0 11 
% dentro de Q1) Posição… 9.1% 54.5% 36.4% .0%   
% dentro de Idade 1.1% 1.8% 2.6% .0%   
% de Total .2% 1.0% .7% .0% 1.8% 

Dia-a-dia-Pode ser usada em 
qualquer lugar 

Contagem 2 9 3 0 14 
% dentro de Q1) Posição… 14.3% 64.3% 21.4% .0%   
% dentro de Idade 2.3% 2.7% 1.9% .0%   
% de Total .3% 1.5% .5% .0% 2.3% 

Dia-a-dia-Bom porque 
dispensa a deslocação  física 

Contagem 1 8 0 0 9 
% dentro de Q1) Posição… 11.1% 88.9% .0% .0%   
% dentro de Idade 1.1% 2.4% .0% .0%   



% de Total .2% 1.3% .0% .0% 1.5% 
Dia-a-dia-Divertida/ 
Associada ao lazer 

Contagem 4 10 1 0 15 
% dentro de Q1) Posição… 26.7% 66.7% 6.7% .0%   
% dentro de Idade 4.6% 3.0% .6% .0%   
% de Total .7% 1.7% .2% .0% 2.5% 

Informação-Acesso mais Fácil 
a Informação 

Contagem 2 6 7 1 16 
% dentro de Q1) Posição… 12.5% 37.5% 43.8% 6.3%   
% dentro de Idade 2.3% 1.8% 4.5% 4.0%   
% de Total .3% 1.0% 1.2% .2% 2.7% 

Informação-Acesso mais 
rapido a Informação 

Contagem 2 4 1 0 7 
% dentro de Q1) Posição… 28.6% 57.1% 14.3% .0%   
% dentro de Idade 2.3% 1.2% .6% .0%   
% de Total .3% .7% .2% .0% 1.2% 

Informação-Acesso a maior 
quantidade de Informação 

Contagem 4 4 2 1 11 
% dentro de Q1) Posição… 36.4% 36.4% 18.2% 9.1%   
% dentro de Idade 4.6% 1.2% 1.3% 4.0%   
% de Total .7% .7% .3% .2% 1.8% 

Informação-Promove o 
desenvolvimento pessoal 

Contagem 0 5 9 0 14 
% dentro de Q1) Posição… .0% 35.7% 64.3% .0%   
% dentro de Idade .0% 1.5% 5.8% .0%   
% de Total .0% .8% 1.5% .0% 2.3% 

Emoção-Impessoal/ Pouco 
afectiva 

Contagem 3 4 7 1 15 
% dentro de Q1) Posição… 20.0% 26.7% 46.7% 6.7%   
% dentro de Idade 3.4% 1.2% 4.5% 4.0%   
% de Total .5% .7% 1.2% .2% 2.5% 

Emoção-Pode reduzir lacos 
afectivos ja existents 

Contagem 0 6 2 1 9 
% dentro de Q1) Posição… .0% 66.7% 22.2% 11.1%   
% dentro de Idade .0% 1.8% 1.3% 4.0%   
% de Total .0% 1.0% .3% .2% 1.5% 

Emoção-Aumenta as 
dificuldades na expressao 
das Emoções 
presencialmente 

Contagem 0 2 6 0 8 
% dentro de Q1) Posição… .0% 25.0% 75.0% .0%   
% dentro de Idade .0% .6% 3.9% .0%   
% de Total .0% .3% 1.0% .0% 1.3% 

Emoção-Ajuda a ultrapassar 
dificuldades de contacto físico 
/ social 

Contagem 1 2 1 0 4 
% dentro de Q1) Posição… 25.0% 50.0% 25.0% .0%   
% dentro de Idade 1.1% .6% .6% .0%   
% de Total .2% .3% .2% .0% .7% 

Emoção-Mais Fácil expôr as 
Emoções 

Contagem 0 2 0 0 2 
% dentro de Q1) Posição… .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Idade .0% .6% .0% .0%   
% de Total .0% .3% .0% .0% .3% 

Outros Contagem 7 13 8 4 32 
% dentro de Q1) Posição… 21.9% 40.6% 25.0% 12.5%   
% dentro de Idade 8.0% 3.9% 5.2% 16.0%   
% de Total 1.2% 2.2% 1.3% .7% 5.3% 

Comunicação-  Comunicação 
em tempo real 

Contagem 0 3 3 3 9 
% dentro de Q1) Posição… .0% 33.3% 33.3% 33.3%   
% dentro de Idade .0% .9% 1.9% 12.0%   
% de Total .0% .5% .5% .5% 1.5% 

Comunicação-  Comunicação 
menos real 

Contagem 0 3 1 0 4 
% dentro de Q1) Posição… .0% 75.0% 25.0% .0%   
% dentro de Idade .0% .9% .6% .0%   
% de Total .0% .5% .2% .0% .7% 

Total Contagem 87 334 155 25 601 
% de Total 14.5% 55.6% 25.8% 4.2% 100.0% 

% de idade e de totais são baseados nos respondentes. 
a. Grupo 

 
Questão 2: “Para ti, quais as diferenças enter comunicação presencial (face a face) e a 

que é realizada através desses dispositivos tecnológicos?” (Questão aberta) 

Das resposta foram retirados os três grupos de respostas: “Comparação entre as duas 

modalidade de comunicação”; Caracterização da Comunicação Presencial (Face a face 

ou frente a frente); e Caracterização da Comunicação Mediada por Tecnologia. 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q2 Comparação * 20) Idade 116 14.3% 698 85.7% 814 100.0% 
Q2 Caracterização Comunicação Presencial *Q20_Idade 468 57.5% 346 42.5% 814 100.0% 
Q2 Caracterização Comunicação Mediada Tec. *Q20_Idade 366 45.0% 448 55.0% 814 100.0% 
       
Q2) Para ti quais a diferencas entre Comunicação presencial (face-a-face] e a que e realizada atraves 
desses dispositivos tecnologicos?(Questão aberta)- Comparacao- * 20) Idade  - Análise cruzada 



    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito diferentes Contagem 5 51 18 1 75 

% dentro de Q2} Comparacao 6.7% 68.0% 24.0% 1.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 33.3% 70.8% 66.7% 50.0% 64.7% 
% de Total 4.3% 44.0% 15.5% .9% 64.7% 

Iguais Contagem 3 2 4 0 9 
% dentro de Q2} Comparacao 33.3% 22.2% 44.4% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 20.0% 2.8% 14.8% .0% 7.8% 
% de Total 2.6% 1.7% 3.4% .0% 7.8% 

Ambas boas Contagem 2 2 0 0 4 
% dentro de Q2} Comparacao 50.0% 50.0% .0% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 13.3% 2.8% .0% .0% 3.4% 
% de Total 1.7% 1.7% .0% .0% 3.4% 

Complementares Contagem 1 3 2 1 7 
% dentro de Q2} Comparacao 14.3% 42.9% 28.6% 14.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 6.7% 4.2% 7.4% 50.0% 6.0% 
% de Total .9% 2.6% 1.7% .9% 6.0% 

Pouco diferentes Contagem 4 14 3 0 21 
% dentro de Q2} Comparacao 19.0% 66.7% 14.3% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 26.7% 19.4% 11.1% .0% 18.1% 
% de Total 3.4% 12.1% 2.6% .0% 18.1% 

Total 

Contagem 15 72 27 2 116 
% dentro de Q2} Comparacao 12.9% 62.1% 23.3% 1.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 12.9% 62.1% 23.3% 1.7% 100.0% 

       
       
Respostas mais comuns para caracterização Comunicação Presencial (Q2), por categoria Idade 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Mais divertida, mais creativa, 
mais excitante 

Contagem 1 4 1 0 6 
% dentro de 
Q2_ComPres 

16.7% 66.7% 16.7% .0%   

% dentro de 20) Idade 1.5% 1.5% .8% .0%   
% de Total .2% .9% .2% .0% 1.3% 

Mais Emocional/ emotiva Contagem 9 60 23 3 95 
% dentro de 
Q2_ComPres 

9.5% 63.2% 24.2% 3.2%   

% dentro de 20) Idade 13.2% 22.6% 19.3% 20.0%   
% de Total 1.9% 12.8% 4.9% .6% 20.3% 

Mais expressiva, Mais intensa Contagem 3 26 14 1 44 
% dentro de 
Q2_ComPres 

6.8% 59.1% 31.8% 2.3%   

% dentro de 20) Idade 4.4% 9.8% 11.8% 6.7%   
% de Total .6% 5.6% 3.0% .2% 9.4% 

Mais verdadeira, mais real, 
mais seria, Nocao mais 
concreta do interlocutor 

Contagem 16 63 32 5 116 
% dentro de 
Q2_ComPres 

13.8% 54.3% 27.6% 4.3%   

% dentro de 20) Idade 23.5% 23.7% 26.9% 33.3%   
% de Total 3.4% 13.5% 6.8% 1.1% 24.8% 

Valorização da linguagem 
expressiva do corpo e do 
contacto com o outro 
(contacto físico ), envolve 
tacto e olfacto 

Contagem 27 97 50 4 178 
% dentro de 
Q2_ComPres 

15.2% 54.5% 28.1% 2.2%   

% dentro de 20) Idade 39.7% 36.5% 42.0% 26.7%   
% de Total 5.8% 20.7% 10.7% .9% 38.0% 

Mais íntima / vocacionada 
para intimidade 

Contagem 2 19 13 2 36 
% dentro de 
Q2_ComPres 

5.6% 52.8% 36.1% 5.6%   

% dentro de 20) Idade 2.9% 7.1% 10.9% 13.3%   
% de Total .4% 4.1% 2.8% .4% 7.7% 

Mais directa Contagem 2 9 9 0 20 
% dentro de 
Q2_ComPres 

10.0% 45.0% 45.0% .0%   

% dentro de 20) Idade 2.9% 3.4% 7.6% .0%   
% de Total .4% 1.9% 1.9% .0% 4.3% 

Inibidora/ Mais difícil  de 
expressar Emoções 

Contagem 9 51 14 2 76 
% dentro de 
Q2_ComPres 

11.8% 67.1% 18.4% 2.6%   

% dentro de 20) Idade 13.2% 19.2% 11.8% 13.3%   
% de Total 1.9% 10.9% 3.0% .4% 16.2% 

Mais rápida  , Mais prática   Contagem 0 4 1 1 6 
% dentro de 
Q2_ComPres 

.0% 66.7% 16.7% 16.7%   

% dentro de 20) Idade .0% 1.5% .8% 6.7%   
% de Total .0% .9% .2% .2% 1.3% 

Associada a maior 
quantidade de Informação 

Contagem 3 10 6 0 19 
% dentro de 
Q2_ComPres 

15.8% 52.6% 31.6% .0%   



% dentro de 20) Idade 4.4% 3.8% 5.0% .0%   
% de Total .6% 2.1% 1.3% .0% 4.1% 

Maior esclarecimento/ maior e 
melhor compreensão  , Mais 
eficaz 

Contagem 5 28 5 3 41 
% dentro de 
Q2_ComPres 

12.2% 68.3% 12.2% 7.3%   

% dentro de 20) Idade 7.4% 10.5% 4.2% 20.0%   
% de Total 1.1% 6.0% 1.1% .6% 8.8% 

Limitada no espaco e tempo Contagem 8 5 1 0 14 
% dentro de 
Q2_ComPres 

57.1% 35.7% 7.1% .0%   

% dentro de 20) Idade 11.8% 1.9% .8% .0%   
% de Total 1.7% 1.1% .2% .0% 3.0% 

Mais espontanea, natural, 
humanizada, Mais saudável 

Contagem 4 7 4 0 15 
% dentro de 
Q2_ComPres 

26.7% 46.7% 26.7% .0%   

% dentro de 20) Idade 5.9% 2.6% 3.4% .0%   
% de Total .9% 1.5% .9% .0% 3.2% 

Mais segura Contagem 1 4 1 1 7 
% dentro de 
Q2_ComPres 

14.3% 57.1% 14.3% 14.3%   

% dentro de 20) Idade 1.5% 1.5% .8% 6.7%   
% de Total .2% .9% .2% .2% 1.5% 

Mais importante Contagem 0 12 1 1 14 
% dentro de 
Q2_ComPres 

.0% 85.7% 7.1% 7.1%   

% dentro de 20) Idade .0% 4.5% .8% 6.7%   
% de Total .0% 2.6% .2% .2% 3.0% 

Mais barata Contagem 1 1 0 0 2 
% dentro de 
Q2_ComPres 

50.0% 50.0% .0% .0%   

% dentro de 20) Idade 1.5% .4% .0% .0%   
% de Total .2% .2% .0% .0% .4% 

Insegura, falta de privacidade Contagem 1 0 0 0 1 
% dentro de 
Q2_ComPres 

100.0% .0% .0% .0%   

% dentro de 20) Idade 1.5% .0% .0% .0%   
% de Total .2% .0% .0% .0% .2% 

Melhor Contagem 7 36 21 2 66 
% dentro de 
Q2_ComPres 

10.6% 54.5% 31.8% 3.0%   

% dentro de 20) Idade 10.3% 13.5% 17.6% 13.3%   
% de Total 1.5% 7.7% 4.5% .4% 14.1% 

Mais tempo para reflexão 
enquanto se comunica 

Contagem 0 1 0 0 1 
% dentro de 
Q2_ComPres 

.0% 100.0% .0% .0%   

% dentro de 20) Idade .0% .4% .0% .0%   
% de Total .0% .2% .0% .0% .2% 

Mais fácil  Contagem 1 8 1 1 11 
% dentro de 
Q2_ComPres 

9.1% 72.7% 9.1% 9.1%   

% dentro de 20) Idade 1.5% 3.0% .8% 6.7%   
% de Total .2% 1.7% .2% .2% 2.4% 

Outros Contagem 2 18 10 0 30 
% dentro de 
Q2_ComPres 

6.7% 60.0% 33.3% .0%   

% dentro de 20) Idade 2.9% 6.8% 8.4% .0%   
% de Total .4% 3.8% 2.1% .0% 6.4% 

Total Contagem 68 266 119 15 468 
% de Total 14.5% 56.8% 25.4% 3.2% 100.0% 

  
  

       
Respostas mais comuns para caracterização Comunicação Mediada por Tecnologia (Q2), por 
categoria Idade 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Mais divertida, mais creativa, 
mais excitante 

Contagem 0 1 0 0 1 
% dentro de 
Q2_ComMed 

.0% 100.0% .0% .0%   

% dentro de 20) Idade .0% .5% .0% .0%   
% de Total .0% .3% .0% .0% .3% 

Mais Aborrecida Contagem 0 1 1 0 2 
% dentro de 
Q2_ComMed 

.0% 50.0% 50.0% .0%   

% dentro de 20) Idade .0% .5% .9% .0%   
% de Total .0% .3% .3% .0% .5% 

Inibidora/ Mais difícil  de 
expressar Emoções 

Contagem 0 1 0 0 1 
% dentro de 
Q2_ComMed 

.0% 100.0% .0% .0%   

% dentro de 20) Idade .0% .5% .0% .0%   
% de Total .0% .3% .0% .0% .3% 



Mais rápida  , Mais prática   Contagem 1 8 2 2 13 
% dentro de 
Q2_ComMed 

7.7% 61.5% 15.4% 15.4%   

% dentro de 20) Idade 2.3% 4.0% 1.9% 15.4%   
% de Total .3% 2.2% .5% .5% 3.6% 

Mais segura Contagem 1 0 1 0 2 
% dentro de 
Q2_ComMed 

50.0% .0% 50.0% .0%   

% dentro de 20) Idade 2.3% .0% .9% .0%   
% de Total .3% .0% .3% .0% .5% 

Mais barata Contagem 0 0 1 0 1 
% dentro de 
Q2_ComMed 

.0% .0% 100.0% .0%   

% dentro de 20) Idade .0% .0% .9% .0%   
% de Total .0% .0% .3% .0% .3% 

Desinibidora/ Mais Fácil de 
expressar Emoções 

Contagem 10 52 17 2 81 
% dentro de 
Q2_ComMed 

12.3% 64.2% 21.0% 2.5%   

% dentro de 20) Idade 22.7% 25.7% 15.9% 15.4%   
% de Total 2.7% 14.2% 4.6% .5% 22.1% 

Nao real, pouco seria, 
Propicia engano e falsidade 
sobre  interlocutor, Mais 
evasive 

Contagem 11 43 33 4 91 
% dentro de 
Q2_ComMed 

12.1% 47.3% 36.3% 4.4%   

% dentro de 20) Idade 25.0% 21.3% 30.8% 30.8%   
% de Total 3.0% 11.7% 9.0% 1.1% 24.9% 

Impessoal, Limitada em 
termos de expressao, Pouco 
expressiva 

Contagem 7 42 24 0 73 
% dentro de 
Q2_ComMed 

9.6% 57.5% 32.9% .0%   

% dentro de 20) Idade 15.9% 20.8% 22.4% .0%   
% de Total 1.9% 11.5% 6.6% .0% 19.9% 

Reduz Convivio, promove 
isolamento e sedentarismo 

Contagem 3 7 5 0 15 
% dentro de 
Q2_ComMed 

20.0% 46.7% 33.3% .0%   

% dentro de 20) Idade 6.8% 3.5% 4.7% .0%   
% de Total .8% 1.9% 1.4% .0% 4.1% 

Insegura, falta de privacidade Contagem 3 7 2 1 13 
% dentro de 
Q2_ComMed 

23.1% 53.8% 15.4% 7.7%   

% dentro de 20) Idade 6.8% 3.5% 1.9% 7.7%   
% de Total .8% 1.9% .5% .3% 3.6% 

Propicia falhas de 
Comunicação e mal 
entendidos 

Contagem 2 7 6 2 17 
% dentro de 
Q2_ComMed 

11.8% 41.2% 35.3% 11.8%   

% dentro de 20) Idade 4.5% 3.5% 5.6% 15.4%   
% de Total .5% 1.9% 1.6% .5% 4.6% 

Melhor Contagem 0 1 0 0 1 
% dentro de 
Q2_ComMed 

.0% 100.0% .0% .0%   

% dentro de 20) Idade .0% .5% .0% .0%   
% de Total .0% .3% .0% .0% .3% 

Permite Comunicação a 
distância 

Contagem 8 20 13 0 41 
% dentro de 
Q2_ComMed 

19.5% 48.8% 31.7% .0%   

% dentro de 20) Idade 18.2% 9.9% 12.1% .0%   
% de Total 2.2% 5.5% 3.6% .0% 11.2% 

Mais tempo para reflexão 
enquanto se comunica 

Contagem 0 5 2 1 8 
% dentro de 
Q2_ComMed 

.0% 62.5% 25.0% 12.5%   

% dentro de 20) Idade .0% 2.5% 1.9% 7.7%   
% de Total .0% 1.4% .5% .3% 2.2% 

Mais fácil  Contagem 1 15 10 1 27 
% dentro de 
Q2_ComMed 

3.7% 55.6% 37.0% 3.7%   

% dentro de 20) Idade 2.3% 7.4% 9.3% 7.7%   
% de Total .3% 4.1% 2.7% .3% 7.4% 

Contacto constante Contagem 1 5 5 0 11 
% dentro de 
Q2_ComMed 

9.1% 45.5% 45.5% .0%   

% dentro de 20) Idade 2.3% 2.5% 4.7% .0%   
% de Total .3% 1.4% 1.4% .0% 3.0% 

Outros Contagem 3 26 25 3 57 
% dentro de 
Q2_ComMed 

5.3% 45.6% 43.9% 5.3%   

% dentro de 20) Idade 6.8% 12.9% 23.4% 23.1%   
% de Total .8% 7.1% 6.8% .8% 15.6% 

Total Contagem 44 202 107 13 366 
% de Total 12.0% 55.2% 29.2% 3.6% 100.0% 

% de idade e de totais são baseados nos respondentes.       
a. Grupo             

 
 



Questão 3: “No teu dia a dia, com quem comunicas mais?” (Questão fechada: resposta 

única por sub-questão) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q3_1 Comunicas mais? Família * 20) Idade 634 77.9% 180 22.1% 814 100.0% 
Q3_2 Comunicas mais? Colegas * 20) Idade 631 77.5% 183 22.5% 814 100.0% 
Q3_3 Comunicas mais? Prdeessores * 20) Idade 564 69.3% 250 30.7% 814 100.0% 
Q3_4 Comunicas mais? Amigos * 20) Idade 635 78.0% 179 22.0% 814 100.0% 
Q3_5 Comunicas mais? Namorada/namorado * 20) Idade 273 33.5% 541 66.5% 814 100.0% 
Q3_6 Comunicas mais? Vizinhos * 20) Idade 549 67.4% 265 32.6% 814 100.0% 

       
Q3_1 No teu dia-a-dia, com quem comunicas mais? - Família * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito pouco Contagem 3 16 7 1 27 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Família * 20) 
Idade 

11.1% 59.3% 25.9% 3.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 3.2% 4.6% 4.3% 3.6% 4.3% 
% de Total .5% 2.5% 1.1% .2% 4.3% 

Pouco Contagem 9 27 9 2 47 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Família * 20) 
Idade 

19.1% 57.4% 19.1% 4.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 9.7% 7.7% 5.5% 7.1% 7.4% 
% de Total 1.4% 4.3% 1.4% .3% 7.4% 

Médio Contagem 10 68 44 10 132 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Família * 20) 
Idade 

7.6% 51.5% 33.3% 7.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 10.8% 19.4% 27.0% 35.7% 20.8% 
% de Total 1.6% 10.7% 6.9% 1.6% 20.8% 

Muito Contagem 24 130 61 9 224 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Família * 20) 
Idade 

10.7% 58.0% 27.2% 4.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 25.8% 37.1% 37.4% 32.1% 35.3% 
% de Total 3.8% 20.5% 9.6% 1.4% 35.3% 

Mesmo muito Contagem 47 109 42 6 204 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Família * 20) 
Idade 

23.0% 53.4% 20.6% 2.9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 50.5% 31.1% 25.8% 21.4% 32.2% 
% de Total 7.4% 17.2% 6.6% .9% 32.2% 

Total 

Contagem 93 350 163 28 634 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Família * 20) 
Idade 

14.7% 55.2% 25.7% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.7% 55.2% 25.7% 4.4% 100.0% 

       
       
Q3_2 No teu dia-a-dia, com quem comunicas mais? - Colegas * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito pouco Contagem 4 25 14 1 44 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Colegas  9.1% 56.8% 31.8% 2.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 4.3% 7.1% 8.6% 3.7% 7.0% 
% de Total .6% 4.0% 2.2% .2% 7.0% 

Pouco Contagem 6 43 32 4 85 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Colegas  7.1% 50.6% 37.6% 4.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 6.5% 12.3% 19.8% 14.8% 13.5% 
% de Total 1.0% 6.8% 5.1% .6% 13.5% 

Médio Contagem 25 119 57 11 212 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Colegas  11.8% 56.1% 26.9% 5.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 27.2% 34.0% 35.2% 40.7% 33.6% 
% de Total 4.0% 18.9% 9.0% 1.7% 33.6% 

Muito Contagem 31 106 41 6 184 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Colegas  16.8% 57.6% 22.3% 3.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 33.7% 30.3% 25.3% 22.2% 29.2% 
% de Total 4.9% 16.8% 6.5% 1.0% 29.2% 

Mesmo muito Contagem 26 57 18 5 106 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Colegas  24.5% 53.8% 17.0% 4.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 28.3% 16.3% 11.1% 18.5% 16.8% 
% de Total 4.1% 9.0% 2.9% .8% 16.8% 

Total 
Contagem 92 350 162 27 631 
% dentro de 3) Comunicas mais? - Colegas  14.6% 55.5% 25.7% 4.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 



% de Total 14.6% 55.5% 25.7% 4.3% 100.0% 
       
       
Q3_3 No teu dia-a-dia, com quem comunicas mais? - Prdeessores * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito pouco Contagem 26 93 53 9 181 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Prdeessores 14.4% 51.4% 29.3% 5.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 30.6% 30.2% 35.3% 42.9% 32.1% 
% de Total 4.6% 16.5% 9.4% 1.6% 32.1% 

Pouco Contagem 15 69 38 5 127 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Prdeessores 11.8% 54.3% 29.9% 3.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 17.6% 22.4% 25.3% 23.8% 22.5% 
% de Total 2.7% 12.2% 6.7% .9% 22.5% 

Médio Contagem 21 108 36 3 168 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Prdeessores 12.5% 64.3% 21.4% 1.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 24.7% 35.1% 24.0% 14.3% 29.8% 
% de Total 3.7% 19.1% 6.4% .5% 29.8% 

Muito Contagem 18 34 20 1 73 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Prdeessores 24.7% 46.6% 27.4% 1.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 21.2% 11.0% 13.3% 4.8% 12.9% 
% de Total 3.2% 6.0% 3.5% .2% 12.9% 

Mesmo muito Contagem 5 4 3 3 15 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Prdeessores 33.3% 26.7% 20.0% 20.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 5.9% 1.3% 2.0% 14.3% 2.7% 
% de Total .9% .7% .5% .5% 2.7% 

Total 

Contagem 85 308 150 21 564 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Prdeessores 15.1% 54.6% 26.6% 3.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 15.1% 54.6% 26.6% 3.7% 100.0% 

       
       
Q3_4 No teu dia-a-dia, com quem comunicas mais? - Amigos * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito pouco Contagem 2 7 2 1 12 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Amigos 16.7% 58.3% 16.7% 8.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 2.1% 2.0% 1.2% 3.8% 1.9% 
% de Total .3% 1.1% .3% .2% 1.9% 

Pouco Contagem 3 6 3 2 14 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Amigos 21.4% 42.9% 21.4% 14.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 3.2% 1.7% 1.8% 7.7% 2.2% 
% de Total .5% .9% .5% .3% 2.2% 

Médio Contagem 15 32 22 11 80 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Amigos 18.8% 40.0% 27.5% 13.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 15.8% 9.1% 13.5% 42.3% 12.6% 
% de Total 2.4% 5.0% 3.5% 1.7% 12.6% 

Muito Contagem 28 121 56 10 215 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Amigos 13.0% 56.3% 26.0% 4.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 29.5% 34.5% 34.4% 38.5% 33.9% 
% de Total 4.4% 19.1% 8.8% 1.6% 33.9% 

Mesmo muito Contagem 47 185 80 2 314 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Amigos 15.0% 58.9% 25.5% .6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 49.5% 52.7% 49.1% 7.7% 49.4% 
% de Total 7.4% 29.1% 12.6% .3% 49.4% 

Total 

Contagem 95 351 163 26 635 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Amigos 15.0% 55.3% 25.7% 4.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 15.0% 55.3% 25.7% 4.1% 100.0% 

       
       
Q3_5 No teu dia-a-dia, com quem comunicas mais? - Namorada/namorado * 20) Idade  - Análise 
cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito pouco Contagem 5 14 5 1 25 
% dentro de 3) Comunicas mais? - 
Namorada/namorado  

20.0% 56.0% 20.0% 4.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 23.8% 9.7% 5.5% 5.9% 9.2% 
% de Total 1.8% 5.1% 1.8% .4% 9.2% 

Pouco Contagem 0 1 2 1 4 
% dentro de 3) Comunicas mais? - 
Namorada/namorado  

.0% 25.0% 50.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade .0% .7% 2.2% 5.9% 1.5% 
% de Total .0% .4% .7% .4% 1.5% 

Médio Contagem 3 10 10 3 26 
% dentro de 3) Comunicas mais? - 
Namorada/namorado  

11.5% 38.5% 38.5% 11.5% 100.0% 



% dentro de 20) Idade 14.3% 6.9% 11.0% 17.6% 9.5% 
% de Total 1.1% 3.7% 3.7% 1.1% 9.5% 

Muito Contagem 7 33 23 5 68 
% dentro de 3) Comunicas mais? - 
Namorada/namorado  

10.3% 48.5% 33.8% 7.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 33.3% 22.9% 25.3% 29.4% 24.9% 
% de Total 2.6% 12.1% 8.4% 1.8% 24.9% 

Mesmo muito Contagem 6 86 51 7 150 
% dentro de 3) Comunicas mais? - 
Namorada/namorado  

4.0% 57.3% 34.0% 4.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 28.6% 59.7% 56.0% 41.2% 54.9% 
% de Total 2.2% 31.5% 18.7% 2.6% 54.9% 

Total 

Contagem 21 144 91 17 273 
% dentro de 3) Comunicas mais? - 
Namorada/namorado  

7.7% 52.7% 33.3% 6.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 7.7% 52.7% 33.3% 6.2% 100.0% 

       
       
Q3_6 No teu dia-a-dia, com quem comunicas mais? - Vizinhos * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito pouco Contagem 39 153 78 10 280 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Vizinhos  13.9% 54.6% 27.9% 3.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 47.0% 51.5% 53.1% 45.5% 51.0% 
% de Total 7.1% 27.9% 14.2% 1.8% 51.0% 

Pouco Contagem 17 55 41 6 119 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Vizinhos  14.3% 46.2% 34.5% 5.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 20.5% 18.5% 27.9% 27.3% 21.7% 
% de Total 3.1% 10.0% 7.5% 1.1% 21.7% 

Médio Contagem 14 62 18 4 98 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Vizinhos  14.3% 63.3% 18.4% 4.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 16.9% 20.9% 12.2% 18.2% 17.9% 
% de Total 2.6% 11.3% 3.3% .7% 17.9% 

Muito Contagem 7 19 8 1 35 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Vizinhos  20.0% 54.3% 22.9% 2.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 8.4% 6.4% 5.4% 4.5% 6.4% 
% de Total 1.3% 3.5% 1.5% .2% 6.4% 

Mesmo muito Contagem 6 8 2 1 17 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Vizinhos  35.3% 47.1% 11.8% 5.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 7.2% 2.7% 1.4% 4.5% 3.1% 
% de Total 1.1% 1.5% .4% .2% 3.1% 

Total 

Contagem 83 297 147 22 549 
% dentro de 3)Comunicas mais? - Vizinhos  15.1% 54.1% 26.8% 4.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 15.1% 54.1% 26.8% 4.0% 100.0% 

 
Questões Grupo II: “Tu e as pessoas que te estão próximas” 

Questão 4: “Para comunicares com as pessoas que te estão próximas, o que usas mais?” 

(Questão fechada: uma resposta por sub-questão) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q4_1 Meio usas mais? Falar ao telemóvel * 20) Idade 630 77.4% 184 22.6% 814 100.0% 
Q4_2 Meio usas mais? Enviar SMS * 20) Idade 628 77.1% 186 22.9% 814 100.0% 
Q4_3 Meio usas mais? Enviar MMS por telemóvel * 20) Idade 525 64.5% 289 35.5% 814 100.0% 
Q4_4 Meio usas mais? Hi5 ou Facebook ou MySpace ou 
MyLOL * 20) Idade 

504 61.9% 310 38.1% 814 100.0% 

Q4_5 Meio usas mais? Conversar frente-a-frente * 20) Idade 636 78.1% 178 21.9% 814 100.0% 
Q4_6 Meio usas mais? MSN (Messenger) * 20) Idade 612 75.2% 202 24.8% 814 100.0% 
       
Q4_1 Para comunicares com as pessoas que te estão mais próximas, o que usas mais? - Falar ao 
telemóvel * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito pouco Contagem 17 33 9 2 61 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - Falar ao 
telemóvel 

27.9% 54.1% 14.8% 3.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 18.5% 9.5% 5.5% 7.4% 9.7% 
% de Total 2.7% 5.2% 1.4% .3% 9.7% 

Pouco Contagem 22 64 29 3 118 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - Falar ao 18.6% 54.2% 24.6% 2.5% 100.0% 



telemóvel 
% dentro de 20) Idade 23.9% 18.4% 17.8% 11.1% 18.7% 
% de Total 3.5% 10.2% 4.6% .5% 18.7% 

Médio Contagem 28 115 45 7 195 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - Falar ao 
telemóvel 

14.4% 59.0% 23.1% 3.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 30.4% 33.0% 27.6% 25.9% 31.0% 
% de Total 4.4% 18.3% 7.1% 1.1% 31.0% 

Muito Contagem 18 84 51 11 164 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - Falar ao 
telemóvel 

11.0% 51.2% 31.1% 6.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 19.6% 24.1% 31.3% 40.7% 26.0% 
% de Total 2.9% 13.3% 8.1% 1.7% 26.0% 

Mesmo muito Contagem 7 52 29 4 92 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - Falar ao 
telemóvel 

7.6% 56.5% 31.5% 4.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 7.6% 14.9% 17.8% 14.8% 14.6% 
% de Total 1.1% 8.3% 4.6% .6% 14.6% 

Total 

Contagem 92 348 163 27 630 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - Falar ao 
telemóvel 

14.6% 55.2% 25.9% 4.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.6% 55.2% 25.9% 4.3% 100.0% 

       
       
Q4_2 Para comunicares com as pessoas que te estão mais próximas, o que usas mais? - Enviar SMS 
por telemóvel * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito pouco Contagem 17 29 4 2 52 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - SMS 32.7% 55.8% 7.7% 3.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 19.3% 8.3% 2.4% 7.7% 8.3% 
% de Total 2.7% 4.6% .6% .3% 8.3% 

Pouco Contagem 8 26 8 3 45 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - SMS 17.8% 57.8% 17.8% 6.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 9.1% 7.4% 4.9% 11.5% 7.2% 
% de Total 1.3% 4.1% 1.3% .5% 7.2% 

Médio Contagem 21 50 26 3 100 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - SMS 21.0% 50.0% 26.0% 3.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 23.9% 14.3% 15.9% 11.5% 15.9% 
% de Total 3.3% 8.0% 4.1% .5% 15.9% 

Muito Contagem 24 98 49 10 181 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - SMS 13.3% 54.1% 27.1% 5.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 27.3% 28.0% 29.9% 38.5% 28.8% 
% de Total 3.8% 15.6% 7.8% 1.6% 28.8% 

Mesmo muito Contagem 18 147 77 8 250 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - SMS 7.2% 58.8% 30.8% 3.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 20.5% 42.0% 47.0% 30.8% 39.8% 
% de Total 2.9% 23.4% 12.3% 1.3% 39.8% 

Total 

Contagem 88 350 164 26 628 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - SMS 14.0% 55.7% 26.1% 4.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.0% 55.7% 26.1% 4.1% 100.0% 

       
       
Q4_3 Para comunicares com as pessoas que te estão mais próximas, o que usas mais? - Enviar MMS 
por telemóvel * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito pouco Contagem 47 189 99 13 348 
% dentro de 4) Meio o que usas mais? - MMS 13.5% 54.3% 28.4% 3.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 68.1% 64.3% 70.7% 59.1% 66.3% 
% de Total 9.0% 36.0% 18.9% 2.5% 66.3% 

Pouco Contagem 12 52 20 1 85 
% dentro de 4) Meio o que usas mais? - MMS 14.1% 61.2% 23.5% 1.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 17.4% 17.7% 14.3% 4.5% 16.2% 
% de Total 2.3% 9.9% 3.8% .2% 16.2% 

Médio Contagem 7 31 15 4 57 
% dentro de 4) Meio o que usas mais? - MMS 12.3% 54.4% 26.3% 7.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 10.1% 10.5% 10.7% 18.2% 10.9% 
% de Total 1.3% 5.9% 2.9% .8% 10.9% 

Muito Contagem 3 12 3 2 20 
% dentro de 4) Meio o que usas mais? - MMS 15.0% 60.0% 15.0% 10.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 4.3% 4.1% 2.1% 9.1% 3.8% 
% de Total .6% 2.3% .6% .4% 3.8% 

Mesmo muito Contagem 0 10 3 2 15 
% dentro de 4) Meio o que usas mais? - MMS .0% 66.7% 20.0% 13.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade .0% 3.4% 2.1% 9.1% 2.9% 
% de Total .0% 1.9% .6% .4% 2.9% 



Total 

Contagem 69 294 140 22 525 
% dentro de 4) Meio o que usas mais? - MMS 13.1% 56.0% 26.7% 4.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 13.1% 56.0% 26.7% 4.2% 100.0% 

       
       
Q4_4 Para comunicares com as pessoas que te estão mais próximas, o que usas mais? - Hi5 ou 
Facebook ou MySpace ou MyLOL * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito 
pouco 

Contagem 29 96 57 10 192 
% dentro de 4)  Meio o que usas mais? - Hi5 ou 
Facebook 

15.1% 50.0% 29.7% 5.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 53.7% 33.3% 39.9% 52.6% 38.1% 
% de Total 5.8% 19.0% 11.3% 2.0% 38.1% 

Pouco Contagem 2 41 31 3 77 
% dentro de 4)  Meio o que usas mais? - Hi5 ou 
Facebook 

2.6% 53.2% 40.3% 3.9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 3.7% 14.2% 21.7% 15.8% 15.3% 
% de Total .4% 8.1% 6.2% .6% 15.3% 

Médio Contagem 10 69 33 2 114 
% dentro de 4)  Meio o que usas mais? - Hi5 ou 
Facebook 

8.8% 60.5% 28.9% 1.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 18.5% 24.0% 23.1% 10.5% 22.6% 
% de Total 2.0% 13.7% 6.5% .4% 22.6% 

Muito Contagem 9 58 19 0 86 
% dentro de 4)  Meio o que usas mais? - Hi5 ou 
Facebook 

10.5% 67.4% 22.1% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 16.7% 20.1% 13.3% .0% 17.1% 
% de Total 1.8% 11.5% 3.8% .0% 17.1% 

Mesmo 
muito 

Contagem 4 24 3 4 35 
% dentro de 4)  Meio o que usas mais? - Hi5 ou 
Facebook 

11.4% 68.6% 8.6% 11.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 7.4% 8.3% 2.1% 21.1% 6.9% 
% de Total .8% 4.8% .6% .8% 6.9% 

Total 

Contagem 54 288 143 19 504 
% dentro de 4)  Meio o que usas mais? - Hi5 ou 
Facebook 

10.7% 57.1% 28.4% 3.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 10.7% 57.1% 28.4% 3.8% 100.0% 

       
       
Q4_5 Para comunicares com as pessoas que te estão mais próximas, o que usas mais? - Conversar 
frente-a-frente * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito 
pouco 

Contagem 2 2 0 1 5 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - Conversar 
frente-a-frente 

40.0% 40.0% .0% 20.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 2.2% .6% .0% 3.8% .8% 
% de Total .3% .3% .0% .2% .8% 

Pouco Contagem 3 6 5 3 17 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - Conversar 
frente-a-frente 

17.6% 35.3% 29.4% 17.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 3.3% 1.7% 3.0% 11.5% 2.7% 
% de Total .5% .9% .8% .5% 2.7% 

Médio Contagem 10 43 14 3 70 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - Conversar 
frente-a-frente 

14.3% 61.4% 20.0% 4.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 10.9% 12.2% 8.4% 11.5% 11.0% 
% de Total 1.6% 6.8% 2.2% .5% 11.0% 

Muito Contagem 34 145 60 10 249 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - Conversar 
frente-a-frente 

13.7% 58.2% 24.1% 4.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 37.0% 41.2% 36.1% 38.5% 39.2% 
% de Total 5.3% 22.8% 9.4% 1.6% 39.2% 

Mesmo 
muito 

Contagem 43 156 87 9 295 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - Conversar 
frente-a-frente 

14.6% 52.9% 29.5% 3.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 46.7% 44.3% 52.4% 34.6% 46.4% 
% de Total 6.8% 24.5% 13.7% 1.4% 46.4% 

Total 

Contagem 92 352 166 26 636 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - Conversar 
frente-a-frente 

14.5% 55.3% 26.1% 4.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.5% 55.3% 26.1% 4.1% 100.0% 

       
       
Q4_6 Para comunicares com as pessoas que te estão mais próximas, o que usas mais? - MSN 
(Messenger) ou Google Talk ou Yahoo * 20) Idade  - Análise cruzada 



    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito 
pouco 

Contagem 13 13 14 4 44 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - MSN 
(Messenger)  

29.5% 29.5% 31.8% 9.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 15.5% 3.8% 8.5% 16.7% 7.2% 
% de Total 2.1% 2.1% 2.3% .7% 7.2% 

Pouco Contagem 9 24 19 4 56 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - MSN 
(Messenger)  

16.1% 42.9% 33.9% 7.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 10.7% 7.1% 11.6% 16.7% 9.2% 
% de Total 1.5% 3.9% 3.1% .7% 9.2% 

Médio Contagem 19 83 47 8 157 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - MSN 
(Messenger)  

12.1% 52.9% 29.9% 5.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 22.6% 24.4% 28.7% 33.3% 25.7% 
% de Total 3.1% 13.6% 7.7% 1.3% 25.7% 

Muito Contagem 23 116 49 2 190 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - MSN 
(Messenger)  

12.1% 61.1% 25.8% 1.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 27.4% 34.1% 29.9% 8.3% 31.0% 
% de Total 3.8% 19.0% 8.0% .3% 31.0% 

Mesmo 
muito 

Contagem 20 104 35 6 165 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - MSN 
(Messenger)  

12.1% 63.0% 21.2% 3.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 23.8% 30.6% 21.3% 25.0% 27.0% 
% de Total 3.3% 17.0% 5.7% 1.0% 27.0% 

Total 

Contagem 84 340 164 24 612 
% dentro de 4) Meio que usas mais? - MSN 
(Messenger)  

13.7% 55.6% 26.8% 3.9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 13.7% 55.6% 26.8% 3.9% 100.0% 

 
 

Questão 5: “Usas outros suportes, dispositivos ou formatos, para comunicar com eles? 

Quais? (Questão aberta) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q5) Que outros meios…? *Q20) Idade 465 57.1% 349 42.9% 814 100.0% 
       
Caracterização de outros meios usados para comunicar com as pessoas mais próximas (Q5 - questão 

aberta), por categoria Idade. 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Nao Contagem 63 205 85 12 365 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? 17.3% 56.2% 23.3% 3.3%   
% dentro de Q20_Idade 80.8% 79.2% 78.0% 63.2%   
% de Total 13.5% 44.1% 18.3% 2.6% 78.5% 

Cartas/ Postais/ Bilhetes Contagem 5 8 4 3 20 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? 25.0% 40.0% 20.0% 15.0%   
% dentro de Q20_Idade 6.4% 3.1% 3.7% 15.8%   
% de Total 1.1% 1.7% .9% .6% 4.3% 

Ema
il 

Contagem 3 5 6 1 15 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? 20.0% 33.3% 40.0% 6.7%   
% dentro de Q20_Idade 3.8% 1.9% 5.5% 5.3%   
% de Total .6% 1.1% 1.3% .2% 3.2% 

Telemovel Contagem 0 10 3 0 13 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? .0% 76.9% 23.1% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 3.9% 2.8% .0%   
% de Total .0% 2.2% .6% .0% 2.8% 

Telefone fixo Contagem 1 5 3 2 11 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? 9.1% 45.5% 27.3% 18.2%   
% dentro de Q20_Idade 1.3% 1.9% 2.8% 10.5%   
% de Total .2% 1.1% .6% .4% 2.4% 

Skype Contagem 1 4 4 0 9 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? 11.1% 44.4% 44.4% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.3% 1.5% 3.7% .0%   
% de Total .2% .9% .9% .0% 1.9% 

MSN Contagem 1 6 1 0 8 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? 12.5% 75.0% 12.5% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.3% 2.3% .9% .0%   



% de Total .2% 1.3% .2% .0% 1.7% 
Jogos online Contagem 1 7 0 0 8 

% dentro de Q5_Que Outros meios...? 12.5% 87.5% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.3% 2.7% .0% .0%   
% de Total .2% 1.5% .0% .0% 1.7% 

Blogue Contagem 0 3 1 1 5 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? .0% 60.0% 20.0% 20.0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.2% .9% 5.3%   
% de Total .0% .6% .2% .2% 1.1% 

Internet Contagem 0 5 0 0 5 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.9% .0% .0%   
% de Total .0% 1.1% .0% .0% 1.1% 

Video-chamadas Contagem 0 3 1 0 4 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? .0% 75.0% 25.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.2% .9% .0%   
% de Total .0% .6% .2% .0% .9% 

Presencial Contagem 1 3 0 0 4 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? 25.0% 75.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.3% 1.2% .0% .0%   
% de Total .2% .6% .0% .0% .9% 

Twitter Contagem 0 3 0 0 3 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.2% .0% .0%   
% de Total .0% .6% .0% .0% .6% 

Chat Contagem 0 2 0 0 2 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .8% .0% .0%   
% de Total .0% .4% .0% .0% .4% 

YouTube Contagem 0 2 0 0 2 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .8% .0% .0%   
% de Total .0% .4% .0% .0% .4% 

Consolas/ PSP Contagem 1 0 1 0 2 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? 50.0% .0% 50.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.3% .0% .9% .0%   
% de Total .2% .0% .2% .0% .4% 

Computador Contagem 0 1 0 0 1 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .4% .0% .0%   
% de Total .0% .2% .0% .0% .2% 

Netlog Contagem 1 0 0 0 1 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? 100.0% .0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.3% .0% .0% .0%   
% de Total .2% .0% .0% .0% .2% 

Hi5 Contagem 0 2 0 0 2 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .8% .0% .0%   
% de Total .0% .4% .0% .0% .4% 

WebCam Contagem 0 0 1 0 1 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? .0% .0% 100.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .0% .9% .0%   
% de Total .0% .0% .2% .0% .2% 

Fax Contagem 0 0 1 0 1 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? .0% .0% 100.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .0% .9% .0%   
% de Total .0% .0% .2% .0% .2% 

Outros Contagem 0 4 2 2 8 
% dentro de Q5_Que Outros meios...? .0% 50.0% 25.0% 25.0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.5% 1.8% 10.5%   
% de Total .0% .9% .4% .4% 1.7% 

 Total Contagem 78 259 109 19 465 
% de Total 16.8% 55.7% 23.4% 4.1% 100.0% 

% de idade e de totais são baseados nos respondentes.           
a. Grupo             

 

 

Questão 6: “Quanto tempo ocupas, do teu dia, a comunicar com esses grupo de 

pessoas?” (Questão fechada: resposta única por sub-questão) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q6_1 Quanto tempo...? Falar ao telemóvel * 20) Idade 639 78.5% 175 21.5% 814 100.0% 



Q6_2 Quanto tempo…?Enviar SMS por telemóvel * 20) 
Idade 

639 78.5% 175 21.5% 814 100.0% 

Q6_3 Quanto tempo…?Enviar MMS por telemóvel * 
20)Idade 

639 78.5% 175 21.5% 814 100.0% 

Q6_4 Quanto tempo…? Hi5 ou Facebook ou MySpace* 20) 
Idade 

639 78.5% 175 21.5% 814 100.0% 

Q6_5 Quanto tempo…? Conversar frente-a-frente * 20) 
Idade 

639 78.5% 175 21.5% 814 100.0% 

Q6_6 Quanto tempo…? MSN (Messenger) ou Google Talk 
ou Yahoo * 20) Idade 

639 78.5% 175 21.5% 814 100.0% 

Q6_7 Quanto tempo …? - Chat rooms * 20) Idade 639 78.5% 175 21.5% 814 100.0% 
       
Q6_1 Quanto tempo ocupas, do teu dia, a comunicar com esse grupo de pessoas? - Falar ao 
telemóvel * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Nenhum Contagem 7 19 10 1 37 

% dentro de 6) Quanto tempo...Falar ao telemóvel 18.9% 51.4% 27.0% 2.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 7.4% 5.4% 6.1% 3.6% 5.8% 
% de Total 1.1% 3.0% 1.6% .2% 5.8% 

5 min Contagem 45 113 47 5 210 
% dentro de 6) Quanto tempo...Falar ao telemóvel 21.4% 53.8% 22.4% 2.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 47.9% 32.1% 28.5% 17.9% 32.9% 
% de Total 7.0% 17.7% 7.4% .8% 32.9% 

10-30 min Contagem 32 116 50 11 209 
% dentro de 6) Quanto tempo...Falar ao telemóvel 15.3% 55.5% 23.9% 5.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 34.0% 33.0% 30.3% 39.3% 32.7% 
% de Total 5.0% 18.2% 7.8% 1.7% 32.7% 

1h Contagem 7 49 29 6 91 
% dentro de 6) Quanto tempo...Falar ao telemóvel 7.7% 53.8% 31.9% 6.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 7.4% 13.9% 17.6% 21.4% 14.2% 
% de Total 1.1% 7.7% 4.5% .9% 14.2% 

2-5 h Contagem 3 36 24 3 66 
% dentro de 6) Quanto tempo...Falar ao telemóvel 4.5% 54.5% 36.4% 4.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 3.2% 10.2% 14.5% 10.7% 10.3% 
% de Total .5% 5.6% 3.8% .5% 10.3% 

8-12 h Contagem 0 15 4 0 19 
% dentro de 6) Quanto tempo...Falar ao telemóvel .0% 78.9% 21.1% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade .0% 4.3% 2.4% .0% 3.0% 
% de Total .0% 2.3% .6% .0% 3.0% 

> 12 h Contagem 0 4 1 2 7 
% dentro de 6) Quanto tempo...Falar ao telemóvel .0% 57.1% 14.3% 28.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade .0% 1.1% .6% 7.1% 1.1% 
% de Total .0% .6% .2% .3% 1.1% 

Total 

Contagem 94 352 165 28 639 
% dentro de 6) Quanto tempo...Falar ao telemóvel 14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 

       
       
Q6_2 Quanto tempo ocupas, do teu dia, a comunicar com esse grupo de pessoas? - Enviar SMS por 
telemóvel * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Nenhum Contagem 15 20 5 2 42 

% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar SMS por 
telemóvel 

35.7% 47.6% 11.9% 4.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 16.0% 5.7% 3.0% 7.1% 6.6% 
% de Total 2.3% 3.1% .8% .3% 6.6% 

5 min Contagem 29 43 17 10 99 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar SMS por 
telemóvel 

29.3% 43.4% 17.2% 10.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 30.9% 12.2% 10.3% 35.7% 15.5% 
% de Total 4.5% 6.7% 2.7% 1.6% 15.5% 

10-30 min Contagem 24 70 36 6 136 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar SMS por 
telemóvel 

17.6% 51.5% 26.5% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 25.5% 19.9% 21.8% 21.4% 21.3% 
% de Total 3.8% 11.0% 5.6% .9% 21.3% 

1h Contagem 9 58 20 3 90 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar SMS por 
telemóvel 

10.0% 64.4% 22.2% 3.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 9.6% 16.5% 12.1% 10.7% 14.1% 
% de Total 1.4% 9.1% 3.1% .5% 14.1% 

2-5 h Contagem 12 67 31 1 111 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar SMS por 
telemóvel 

10.8% 60.4% 27.9% .9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 12.8% 19.0% 18.8% 3.6% 17.4% 
% de Total 1.9% 10.5% 4.9% .2% 17.4% 



8-12 h Contagem 2 43 27 1 73 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar SMS por 
telemóvel 

2.7% 58.9% 37.0% 1.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 2.1% 12.2% 16.4% 3.6% 11.4% 
% de Total .3% 6.7% 4.2% .2% 11.4% 

> 12 h Contagem 3 51 29 5 88 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar SMS por 
telemóvel 

3.4% 58.0% 33.0% 5.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 3.2% 14.5% 17.6% 17.9% 13.8% 
% de Total .5% 8.0% 4.5% .8% 13.8% 

Total 

Contagem 94 352 165 28 639 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar SMS por 
telemóvel 

14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 

       
       
Q6_3 Quanto tempo ocupas, do teu dia, a comunicar com esse grupo de pessoas? - Enviar MMS por 
telemóvel * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Nenhum Contagem 45 110 56 7 218 

% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar MMS por 
telemóvel 

20.6% 50.5% 25.7% 3.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 47.9% 31.3% 33.9% 25.0% 34.1% 
% de Total 7.0% 17.2% 8.8% 1.1% 34.1% 

5 min Contagem 47 207 98 17 369 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar MMS por 
telemóvel 

12.7% 56.1% 26.6% 4.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 50.0% 58.8% 59.4% 60.7% 57.7% 
% de Total 7.4% 32.4% 15.3% 2.7% 57.7% 

10-30 min Contagem 2 24 4 2 32 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar MMS por 
telemóvel 

6.3% 75.0% 12.5% 6.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 2.1% 6.8% 2.4% 7.1% 5.0% 
% de Total .3% 3.8% .6% .3% 5.0% 

1h Contagem 0 5 3 0 8 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar MMS por 
telemóvel 

.0% 62.5% 37.5% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade .0% 1.4% 1.8% .0% 1.3% 
% de Total .0% .8% .5% .0% 1.3% 

2-5 h Contagem 0 5 2 0 7 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar MMS por 
telemóvel 

.0% 71.4% 28.6% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade .0% 1.4% 1.2% .0% 1.1% 
% de Total .0% .8% .3% .0% 1.1% 

8-12 h Contagem 0 0 1 0 1 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar MMS por 
telemóvel 

.0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade .0% .0% .6% .0% .2% 
% de Total .0% .0% .2% .0% .2% 

> 12 h Contagem 0 1 1 2 4 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar MMS por 
telemóvel 

.0% 25.0% 25.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade .0% .3% .6% 7.1% .6% 
% de Total .0% .2% .2% .3% .6% 

Total 

Contagem 94 352 165 28 639 
% dentro de 6) Quanto tempo...Enviar MMS por 
telemóvel 

14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 

       
       
Q6_4 Quanto tempo ocupas, do teu dia, a comunicar com esse grupo de pessoas? - Hi5 ou Facebook 
ou MySpace ou MyLOL * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Nenhum Contagem 37 70 37 9 153 

% dentro de 6) Quanto tempo...Hi5 ou Facebook  24.2% 45.8% 24.2% 5.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 39.4% 19.9% 22.4% 32.1% 23.9% 
% de Total 5.8% 11.0% 5.8% 1.4% 23.9% 

5 min Contagem 34 116 56 11 217 
% dentro de 6) Quanto tempo...Hi5 ou Facebook  15.7% 53.5% 25.8% 5.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 36.2% 33.0% 33.9% 39.3% 34.0% 
% de Total 5.3% 18.2% 8.8% 1.7% 34.0% 

10-30 min Contagem 10 65 35 4 114 
% dentro de 6) Quanto tempo...Hi5 ou Facebook  8.8% 57.0% 30.7% 3.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 10.6% 18.5% 21.2% 14.3% 17.8% 
% de Total 1.6% 10.2% 5.5% .6% 17.8% 

1h Contagem 8 52 23 0 83 



% dentro de 6) Quanto tempo...Hi5 ou Facebook  9.6% 62.7% 27.7% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 8.5% 14.8% 13.9% .0% 13.0% 
% de Total 1.3% 8.1% 3.6% .0% 13.0% 

2-5 h Contagem 4 39 11 1 55 
% dentro de 6) Quanto tempo...Hi5 ou Facebook  7.3% 70.9% 20.0% 1.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 4.3% 11.1% 6.7% 3.6% 8.6% 
% de Total .6% 6.1% 1.7% .2% 8.6% 

8-12 h Contagem 1 10 3 1 15 
% dentro de 6) Quanto tempo...Hi5 ou Facebook  6.7% 66.7% 20.0% 6.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 1.1% 2.8% 1.8% 3.6% 2.3% 
% de Total .2% 1.6% .5% .2% 2.3% 

> 12 h Contagem 0 0 0 2 2 
% dentro de 6) Quanto tempo...Hi5 ou Facebook  .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade .0% .0% .0% 7.1% .3% 
% de Total .0% .0% .0% .3% .3% 

Total 

Contagem 94 352 165 28 639 
% dentro de 6) Quanto tempo...Hi5 ou Facebook  14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 

       
       
Q6_5 Quanto tempo ocupas, do teu dia, a comunicar com esse grupo de pessoas? - Conversar frente-
a-frente * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Nenhum Contagem 1 4 4 2 11 

% dentro de 6) Quanto tempo...Conversar frente-a-
frente 

9.1% 36.4% 36.4% 18.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 1.1% 1.1% 2.4% 7.1% 1.7% 
% de Total .2% .6% .6% .3% 1.7% 

5 min Contagem 6 4 0 1 11 
% dentro de 6) Quanto tempo...Conversar frente-a-
frente 

54.5% 36.4% .0% 9.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 6.4% 1.1% .0% 3.6% 1.7% 
% de Total .9% .6% .0% .2% 1.7% 

10-30 min Contagem 13 19 4 5 41 
% dentro de 6) Quanto tempo...Conversar frente-a-
frente 

31.7% 46.3% 9.8% 12.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 13.8% 5.4% 2.4% 17.9% 6.4% 
% de Total 2.0% 3.0% .6% .8% 6.4% 

1h Contagem 10 35 18 6 69 
% dentro de 6) Quanto tempo...Conversar frente-a-
frente 

14.5% 50.7% 26.1% 8.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 10.6% 9.9% 10.9% 21.4% 10.8% 
% de Total 1.6% 5.5% 2.8% .9% 10.8% 

2-5 h Contagem 23 129 68 9 229 
% dentro de 6) Quanto tempo...Conversar frente-a-
frente 

10.0% 56.3% 29.7% 3.9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 24.5% 36.6% 41.2% 32.1% 35.8% 
% de Total 3.6% 20.2% 10.6% 1.4% 35.8% 

8-12 h Contagem 25 104 47 4 180 
% dentro de 6) Quanto tempo...Conversar frente-a-
frente 

13.9% 57.8% 26.1% 2.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 26.6% 29.5% 28.5% 14.3% 28.2% 
% de Total 3.9% 16.3% 7.4% .6% 28.2% 

> 12 h Contagem 16 57 24 1 98 
% dentro de 6) Quanto tempo...Conversar frente-a-
frente 

16.3% 58.2% 24.5% 1.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 17.0% 16.2% 14.5% 3.6% 15.3% 
% de Total 2.5% 8.9% 3.8% .2% 15.3% 

Total 

Contagem 94 352 165 28 639 
% dentro de 6) Quanto tempo...Conversar frente-a-
frente 

14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 

       
       
Q6_6 Quanto tempo ocupas, do teu dia, a comunicar com esse grupo de pessoas? - MSN (Messenger) 
ou Google Talk ou Yahoo * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Nenhum Contagem 11 23 10 5 49 

% dentro de 6) Quanto tempo...MSN (Messenger) 
ou Google Talk 

22.4% 46.9% 20.4% 10.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 11.7% 6.5% 6.1% 17.9% 7.7% 
% de Total 1.7% 3.6% 1.6% .8% 7.7% 

5 min Contagem 20 28 20 7 75 
% dentro de 6) Quanto tempo...MSN (Messenger) 
ou Google Talk 

26.7% 37.3% 26.7% 9.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 21.3% 8.0% 12.1% 25.0% 11.7% 



% de Total 3.1% 4.4% 3.1% 1.1% 11.7% 
10-30 min Contagem 22 59 34 8 123 

% dentro de 6) Quanto tempo...MSN (Messenger) 
ou Google Talk 

17.9% 48.0% 27.6% 6.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 23.4% 16.8% 20.6% 28.6% 19.2% 
% de Total 3.4% 9.2% 5.3% 1.3% 19.2% 

1h Contagem 23 105 39 2 169 
% dentro de 6) Quanto tempo...MSN (Messenger) 
ou Google Talk 

13.6% 62.1% 23.1% 1.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 24.5% 29.8% 23.6% 7.1% 26.4% 
% de Total 3.6% 16.4% 6.1% .3% 26.4% 

2-5 h Contagem 17 115 51 3 186 
% dentro de 6) Quanto tempo...MSN (Messenger) 
ou Google Talk 

9.1% 61.8% 27.4% 1.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 18.1% 32.7% 30.9% 10.7% 29.1% 
% de Total 2.7% 18.0% 8.0% .5% 29.1% 

8-12 h Contagem 0 16 7 1 24 
% dentro de 6) Quanto tempo...MSN (Messenger) 
ou Google Talk 

.0% 66.7% 29.2% 4.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade .0% 4.5% 4.2% 3.6% 3.8% 
% de Total .0% 2.5% 1.1% .2% 3.8% 

> 12 h Contagem 1 6 4 2 13 
% dentro de 6) Quanto tempo...MSN (Messenger) 
ou Google Talk 

7.7% 46.2% 30.8% 15.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 1.1% 1.7% 2.4% 7.1% 2.0% 
% de Total .2% .9% .6% .3% 2.0% 

Total 

Contagem 94 352 165 28 639 
% dentro de 6) Quanto tempo...MSN (Messenger) 
ou Google Talk 

14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 

       
       
Q6_7 Quanto tempo ocupas, do teu dia, a comunicar com esse grupo de pessoas? - Chat rooms * 20) 
Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Nenhum Contagem 48 147 67 13 275 

% dentro de 6) Quanto tempo ocupas...Chat rooms 17.5% 53.5% 24.4% 4.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 51.1% 41.8% 40.6% 46.4% 43.0% 
% de Total 7.5% 23.0% 10.5% 2.0% 43.0% 

5 min Contagem 39 170 88 13 310 
% dentro de 6) Quanto tempo ocupas...Chat rooms 12.6% 54.8% 28.4% 4.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 41.5% 48.3% 53.3% 46.4% 48.5% 
% de Total 6.1% 26.6% 13.8% 2.0% 48.5% 

10-30 min Contagem 2 16 4 0 22 
% dentro de 6) Quanto tempo ocupas...Chat rooms 9.1% 72.7% 18.2% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 2.1% 4.5% 2.4% .0% 3.4% 
% de Total .3% 2.5% .6% .0% 3.4% 

1h Contagem 3 12 4 0 19 
% dentro de 6) Quanto tempo ocupas...Chat rooms 15.8% 63.2% 21.1% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 3.2% 3.4% 2.4% .0% 3.0% 
% de Total .5% 1.9% .6% .0% 3.0% 

2-5 h Contagem 2 7 0 0 9 
% dentro de 6) Quanto tempo ocupas...Chat rooms 22.2% 77.8% .0% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 2.1% 2.0% .0% .0% 1.4% 
% de Total .3% 1.1% .0% .0% 1.4% 

8-12 h Contagem 0 0 1 1 2 
% dentro de 6) Quanto tempo ocupas...Chat rooms .0% .0% 50.0% 50.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade .0% .0% .6% 3.6% .3% 
% de Total .0% .0% .2% .2% .3% 

> 12 h Contagem 0 0 1 1 2 
% dentro de 6) Quanto tempo ocupas...Chat rooms .0% .0% 50.0% 50.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade .0% .0% .6% 3.6% .3% 
% de Total .0% .0% .2% .2% .3% 

Total 

Contagem 94 352 165 28 639 
% dentro de 6) Quanto tempo ocupas...Chat rooms 14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.7% 55.1% 25.8% 4.4% 100.0% 

 
 

Questão 7: “De que tipo de coisas costumas falar com eles?” (Questão fechada: respostas 

múltiplas a cada sub-questão) 

Sumário dos Casos 



  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q7_Assuntos abordados*Q20_Idade 637 78.3% 177 21.7% 814 100.0% 
       

Q7_Assuntos abordados*Q20_Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Do que faço Contagem 77 312 155 23 567 

% dentro de Q7_Assuntos abordados 13.6% 55.0% 27.3% 4.1%   
% dentro de Q20_Idade 81.9% 88.9% 93.9% 85.2%   
% de Total 12.1% 49.0% 24.3% 3.6% 89.0% 

De outros amigos Contagem 48 235 128 15 426 
% dentro de Q7_Assuntos abordados 11.3% 55.2% 30.0% 3.5%   
% dentro de Q20_Idade 51.1% 67.0% 77.6% 55.6%   
% de Total 7.5% 36.9% 20.1% 2.4% 66.9% 

Dos meus problemas Contagem 38 235 130 18 421 
% dentro de Q7_Assuntos abordados 9.0% 55.8% 30.9% 4.3%   
% dentro de Q20_Idade 40.4% 67.0% 78.8% 66.7%   
% de Total 6.0% 36.9% 20.4% 2.8% 66.1% 

De estudo Contagem 54 211 114 15 394 
% dentro de Q7_Assuntos abordados 13.7% 53.6% 28.9% 3.8%   
% dentro de Q20_Idade 57.4% 60.1% 69.1% 55.6%   
% de Total 8.5% 33.1% 17.9% 2.4% 61.9% 

Da família Contagem 27 148 90 19 284 
% dentro de Q7_Assuntos abordados 9.5% 52.1% 31.7% 6.7%   
% dentro de Q20_Idade 28.7% 42.2% 54.5% 70.4%   
% de Total 4.2% 23.2% 14.1% 3.0% 44.6% 

Outros tópicos Contagem 36 172 62 11 281 
% dentro de Q7_Assuntos abordados 12.8% 61.2% 22.1% 3.9%   
% dentro de Q20_Idade 38.3% 49.0% 37.6% 40.7%   
% de Total 5.7% 27.0% 9.7% 1.7% 44.1% 

Não Contagem 284 792 311 61 1448 
% dentro de Q7_Assuntos abordados 19.6% 54.7% 21.5% 4.2%   
% dentro de Q20_Idade 302.1% 225.6% 188.5% 225.9%   
% de Total 44.6% 124.3% 48.8% 9.6% 227.3% 

 Total Contagem 94 351 165 27 637 
% de Total 14.8% 55.1% 25.9% 4.2% 100.0% 

% de idade e de totais são baseados nos respondentes.           

 

Questão 8: “O tema da conversa determina a tua escolha do formato de comunicação 

(telemóvel, chat, frente a frente, etc.)?” (Questão fechada: escolha única para cada sub-

questão) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

8) O tema determina escolha do formato? * 20) 
Idade 

563 69.2% 251 30.8% 814 100.0% 

       

8) O tema da conversa determina a tua escolha do formato de comunicação (telemóvel, chat, frente-a-
frente, etc.)? * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito pouco Contagem 22 72 31 5 130 

% dentro de 8) O tema determina 
escolha do formato? 

16.9% 55.4% 23.8% 3.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 29.3% 23.2% 20.3% 20.0% 23.1% 
% de Total 3.9% 12.8% 5.5% .9% 23.1% 

Pouco Contagem 15 54 25 5 99 
% dentro de 8) O tema determina 
escolha do formato? 

15.2% 54.5% 25.3% 5.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 20.0% 17.4% 16.3% 20.0% 17.6% 
% de Total 2.7% 9.6% 4.4% .9% 17.6% 

Médio Contagem 20 94 50 6 170 
% dentro de 8) O tema determina 
escolha do formato? 

11.8% 55.3% 29.4% 3.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 26.7% 30.3% 32.7% 24.0% 30.2% 
% de Total 3.6% 16.7% 8.9% 1.1% 30.2% 

Muito Contagem 14 61 36 5 116 



% dentro de 8) O tema determina 
escolha do formato? 

12.1% 52.6% 31.0% 4.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 18.7% 19.7% 23.5% 20.0% 20.6% 
% de Total 2.5% 10.8% 6.4% .9% 20.6% 

Mesmo muito Contagem 4 29 11 4 48 
% dentro de 8) O tema determina 
escolha do formato? 

8.3% 60.4% 22.9% 8.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 5.3% 9.4% 7.2% 16.0% 8.5% 
% de Total .7% 5.2% 2.0% .7% 8.5% 

Total 

Contagem 75 310 153 25 563 
% dentro de 8) O tema determina 
escolha do formato? 

13.3% 55.1% 27.2% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 13.3% 55.1% 27.2% 4.4% 100.0% 

 

Questão 9: “Quando estás a comunicar com eles, fazes mais alguma coisa?” (Questão 

fechada: respostas múltiplas a cada sub-questão) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q9_1"Quando falo com eles por telemóvel..."*Q20_Idade 615 75.6% 199 24.4% 814 100.0% 
Q9_2"Quando lhes envio SMS por telemóvel..."*Q20_Idade 619 76.0% 195 24.0% 814 100.0% 
Q9_3"Quando envio MMS por telemóvel..."*Q20_Idade 384 47.2% 430 52.8% 814 100.0% 
Q9_4"Quando comunico no Hi5, Facebook..."*Q20_Idade 481 59.1% 333 40.9% 814 100.0% 
Q9_5"Quando converso frente a frente..."*Q20_Idade 613 75.3% 201 24.7% 814 100.0% 
Q9_6"Quando no MSN ou Google Talk..."*Q20_Idade 590 72.5% 224 27.5% 814 100.0% 
Q9_7"Quando comunico em Chat Rooms..."*Q20_Idade 321 39.4% 493 60.6% 814 100.0% 
       

Q9_1"Quando falo ao telemóvel com eles..."*Q20_Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Não estou 
a fazer 
mais nada 

Contagem 59 217 96 15 387 
% dentro de Q9_1Quando Falo ao Telemóvel com 
eles... 

15.2% 56.1% 24.8% 3.9%   

% dentro de Q20_Idade 64.1% 63.8% 60.4% 62.5%   
% de Total 9.6% 35.3% 15.6% 2.4% 62.9% 

Vejo 
televisão 

Contagem 34 140 63 5 242 
% dentro de Q9_1Quando Falo ao Telemóvel com 
eles... 

14.0% 57.9% 26.0% 2.1%   

% dentro de Q20_Idade 37.0% 41.2% 39.6% 20.8%   
% de Total 5.5% 22.8% 10.2% .8% 39.3% 

Como Contagem 6 51 38 5 100 
% dentro de Q9_1Quando Falo ao Telemóvel com 
eles... 

6.0% 51.0% 38.0% 5.0%   

% dentro de Q20_Idade 6.5% 15.0% 23.9% 20.8%   
% de Total 1.0% 8.3% 6.2% .8% 16.3% 

Estou nos 
transportes 
públicos 

Contagem 10 84 59 7 160 
% dentro de Q9_1Quando Falo ao Telemóvel com 
eles... 

6.3% 52.5% 36.9% 4.4%   

% dentro de Q20_Idade 10.9% 24.7% 37.1% 29.2%   
% de Total 1.6% 13.7% 9.6% 1.1% 26.0% 

Estou na 
escola 

Contagem 16 86 54 7 163 
% dentro de Q9_1Quando Falo ao Telemóvel com 
eles... 

9.8% 52.8% 33.1% 4.3%   

% dentro de Q20_Idade 17.4% 25.3% 34.0% 29.2%   
% de Total 2.6% 14.0% 8.8% 1.1% 26.5% 

Estudo Contagem 5 36 22 2 65 
% dentro de Q9_1Quando Falo ao Telemóvel com 
eles... 

7.7% 55.4% 33.8% 3.1%   

% dentro de Q20_Idade 5.4% 10.6% 13.8% 8.3%   
% de Total .8% 5.9% 3.6% .3% 10.6% 

Ouço 
música 

Contagem 7 51 38 5 101 
% dentro de Q9_1Quando Falo ao Telemóvel com 
eles... 

6.9% 50.5% 37.6% 5.0%   

% dentro de Q20_Idade 7.6% 15.0% 23.9% 20.8%   
% de Total 1.1% 8.3% 6.2% .8% 16.4% 

Não Contagem 507 1715 743 122 3087 
% dentro de Q9_1Quando Falo ao Telemóvel com 
eles... 

16.4% 55.6% 24.1% 4.0%   

% dentro de Q20_Idade 551.1% 504.4% 467.3% 508.3%   
% de Total 82.4% 278.9% 120.8% 19.8% 502.0% 

Total Contagem 92 340 159 24 615 
% de Total 15.0% 55.3% 25.9% 3.9% 100.0% 



% de idade e de totais são baseados nos respondentes.           
a. Grupo             
       
       

Q9_2_"Quando lhes envio SMS por telemóvel..."*Q20_Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     41194 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Não estou 
a fazer 
mais nada 

Contagem 39 98 40 10 187 
% dentro de Q9_2_"Quando lhes envio SMS por 
telemóvel..." 

20.9% 52.4% 21.4% 5.3%   

% dentro de Q20_Idade 43.8% 28.5% 24.8% 40.0%   
% de Total 6.3% 15.8% 6.5% 1.6% 30.2% 

Vejo 
televisão 

Contagem 41 251 129 13 434 
% dentro de Q9_2_"Quando lhes envio SMS por 
telemóvel..." 

9.4% 57.8% 29.7% 3.0%   

% dentro de Q20_Idade 46.1% 73.0% 80.1% 52.0%   
% de Total 6.6% 40.5% 20.8% 2.1% 70.1% 

Como Contagem 11 127 79 7 224 
% dentro de Q9_2_"Quando lhes envio SMS por 
telemóvel..." 

4.9% 56.7% 35.3% 3.1%   

% dentro de Q20_Idade 12.4% 36.9% 49.1% 28.0%   
% de Total 1.8% 20.5% 12.8% 1.1% 36.2% 

Estou nos 
transportes 
públicos 

Contagem 13 144 101 10 268 
% dentro de Q9_2_"Quando lhes envio SMS por 
telemóvel..." 

4.9% 53.7% 37.7% 3.7%   

% dentro de Q20_Idade 14.6% 41.9% 62.7% 40.0%   
% de Total 2.1% 23.3% 16.3% 1.6% 43.3% 

Estou na 
escola 

Contagem 22 156 91 8 277 
% dentro de Q9_2_"Quando lhes envio SMS por 
telemóvel..." 

7.9% 56.3% 32.9% 2.9%   

% dentro de Q20_Idade 24.7% 45.3% 56.5% 32.0%   
% de Total 3.6% 25.2% 14.7% 1.3% 44.7% 

Estudo Contagem 12 88 47 6 153 
% dentro de Q9_2_"Quando lhes envio SMS por 
telemóvel..." 

7.8% 57.5% 30.7% 3.9%   

% dentro de Q20_Idade 13.5% 25.6% 29.2% 24.0%   
% de Total 1.9% 14.2% 7.6% 1.0% 24.7% 

Ouço 
música 

Contagem 31 219 113 13 376 
% dentro de Q9_2_"Quando lhes envio SMS por 
telemóvel..." 

8.2% 58.2% 30.1% 3.5%   

% dentro de Q20_Idade 34.8% 63.7% 70.2% 52.0%   
% de Total 5.0% 35.4% 18.3% 2.1% 60.7% 

Não Contagem 454 1325 527 108 2414 
% dentro de Q9_2_"Quando lhes envio SMS por 
telemóvel..." 

18.8% 54.9% 21.8% 4.5%   

% dentro de Q20_Idade 510.1% 385.2% 327.3% 432.0%   
% de Total 73.3% 214.1% 85.1% 17.4% 390.0% 

Total Contagem 89 344 161 25 619 
% de Total 14.4% 55.6% 26.0% 4.0% 100.0% 

 % de idade e de totais são baseados nos respondentes.       
 a. Grupo      
       

Q9_3"Quando envio MMS por telemóvel..."*Q20_Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Não estou 
a fazer 
mais nada 

Contagem 37 104 56 7 204 
% dentro de Q9_3"Quando envio MMS por 
telemóvel..." 

18.1% 51.0% 27.5% 3.4%   

% dentro de Q20_Idade 69.8% 48.8% 55.4% 41.2%   
% de Total 9.6% 27.1% 14.6% 1.8% 53.1% 

Vejo 
televisão 

Contagem 14 84 42 6 146 
% dentro de Q9_3"Quando envio MMS por 
telemóvel..." 

9.6% 57.5% 28.8% 4.1%   

% dentro de Q20_Idade 26.4% 39.4% 41.6% 35.3%   
% de Total 3.6% 21.9% 10.9% 1.6% 38.0% 

Como Contagem 1 33 21 3 58 
% dentro de Q9_3"Quando envio MMS por 
telemóvel..." 

1.7% 56.9% 36.2% 5.2%   

% dentro de Q20_Idade 1.9% 15.5% 20.8% 17.6%   
% de Total .3% 8.6% 5.5% .8% 15.1% 

Estou nos 
transportes 
públicos 

Contagem 2 39 25 7 73 
% dentro de Q9_3"Quando envio MMS por 
telemóvel..." 

2.7% 53.4% 34.2% 9.6%   

% dentro de Q20_Idade 3.8% 18.3% 24.8% 41.2%   
% de Total .5% 10.2% 6.5% 1.8% 19.0% 

Estou na 
escola 

Contagem 2 40 19 4 65 
% dentro de Q9_3"Quando envio MMS por 
telemóvel..." 

3.1% 61.5% 29.2% 6.2%   

% dentro de Q20_Idade 3.8% 18.8% 18.8% 23.5%   



% de Total .5% 10.4% 4.9% 1.0% 16.9% 
Estudo Contagem 3 24 10 2 39 

% dentro de Q9_3"Quando envio MMS por 
telemóvel..." 

7.7% 61.5% 25.6% 5.1%   

% dentro de Q20_Idade 5.7% 11.3% 9.9% 11.8%   
% de Total .8% 6.3% 2.6% .5% 10.2% 

Ouço 
música 

Contagem 3 74 39 10 126 
% dentro de Q9_3"Quando envio MMS por 
telemóvel..." 

2.4% 58.7% 31.0% 7.9%   

% dentro de Q20_Idade 5.7% 34.7% 38.6% 58.8%   
% de Total .8% 19.3% 10.2% 2.6% 32.8% 

Não Contagem 309 1093 495 80 1977 
% dentro de Q9_3"Quando envio MMS por 
telemóvel..." 

15.6% 55.3% 25.0% 4.0%   

% dentro de Q20_Idade 583.0% 513.1% 490.1% 470.6%   
% de Total 80.5% 284.6% 128.9% 20.8% 514.8% 

Total Contagem 53 213 101 17 384 
% de Total 13.8% 55.5% 26.3% 4.4% 100.0% 

% de idade e de totais são baseados nos respondentes.           
a. Grupo             
       

Q9_4"Quando comunico no Hi5, Facebook..."*Q20_Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Não estou 
a fazer 
mais nada 

Contagem 37 89 34 8 168 
% dentro de Q9_4"Quando comunico no Hi5, 
Facebook..." 

22.0% 53.0% 20.2% 4.8%   

% dentro de Q20_Idade 62.7% 31.8% 27.2% 47.1%   
% de Total 7.7% 18.5% 7.1% 1.7% 34.9% 

Vejo 
televisão 

Contagem 15 93 52 6 166 
% dentro de Q9_4"Quando comunico no Hi5, 
Facebook..." 

9.0% 56.0% 31.3% 3.6%   

% dentro de Q20_Idade 25.4% 33.2% 41.6% 35.3%   
% de Total 3.1% 19.3% 10.8% 1.2% 34.5% 

Como Contagem 2 53 30 4 89 
% dentro de Q9_4"Quando comunico no Hi5, 
Facebook..." 

2.2% 59.6% 33.7% 4.5%   

% dentro de Q20_Idade 3.4% 18.9% 24.0% 23.5%   
% de Total .4% 11.0% 6.2% .8% 18.5% 

Estou nos 
transportes 
públicos 

Contagem 0 6 1 2 9 
% dentro de Q9_4"Quando comunico no Hi5, 
Facebook..." 

.0% 66.7% 11.1% 22.2%   

% dentro de Q20_Idade .0% 2.1% .8% 11.8%   
% de Total .0% 1.2% .2% .4% 1.9% 

Estou na 
escola 

Contagem 1 6 6 1 14 
% dentro de Q9_4"Quando comunico no Hi5, 
Facebook..." 

7.1% 42.9% 42.9% 7.1%   

% dentro de Q20_Idade 1.7% 2.1% 4.8% 5.9%   
% de Total .2% 1.2% 1.2% .2% 2.9% 

Estudo Contagem 4 22 9 2 37 
% dentro de Q9_4"Quando comunico no Hi5, 
Facebook..." 

10.8% 59.5% 24.3% 5.4%   

% dentro de Q20_Idade 6.8% 7.9% 7.2% 11.8%   
% de Total .8% 4.6% 1.9% .4% 7.7% 

Ouço 
música 

Contagem 19 185 83 7 294 
% dentro de Q9_4"Quando comunico no Hi5, 
Facebook..." 

6.5% 62.9% 28.2% 2.4%   

% dentro de Q20_Idade 32.2% 66.1% 66.4% 41.2%   
% de Total 4.0% 38.5% 17.3% 1.5% 61.1% 

Não Contagem 335 1506 660 89 2590 
% dentro de Q9_4"Quando comunico no Hi5, 
Facebook..." 

12.9% 58.1% 25.5% 3.4%   

% dentro de Q20_Idade 567.8% 537.9% 528.0% 523.5%   
% de Total 69.6% 313.1% 137.2% 18.5% 538.5% 

Total Contagem 59 280 125 17 481 
% de Total 12.3% 58.2% 26.0% 3.5% 100.0% 

% de idade e de totais são baseados nos respondentes.           
a. Grupo             
       

Q9_5"Quando converso frente a frente..."*Q20_Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Não estou 
a fazer 
mais nada 

Contagem 64 246 115 21 446 
% dentro de Q9_5"Quando converso frente a frente..." 14.3% 55.2% 25.8% 4.7%   
% dentro de Q20_Idade 72.7% 72.1% 72.8% 80.8%   
% de Total 10.4% 40.1% 18.8% 3.4% 72.8% 

Vejo 
televisão 

Contagem 14 54 29 4 101 
% dentro de Q9_5"Quando converso frente a frente..." 13.9% 53.5% 28.7% 4.0%   
% dentro de Q20_Idade 15.9% 15.8% 18.4% 15.4%   



% de Total 2.3% 8.8% 4.7% .7% 16.5% 
Como Contagem 17 88 51 7 163 

% dentro de Q9_5"Quando converso frente a frente..." 10.4% 54.0% 31.3% 4.3%   
% dentro de Q20_Idade 19.3% 25.8% 32.3% 26.9%   
% de Total 2.8% 14.4% 8.3% 1.1% 26.6% 

Estou nos 
transportes 
públicos 

Contagem 8 81 51 5 145 
% dentro de Q9_5"Quando converso frente a frente..." 5.5% 55.9% 35.2% 3.4%   
% dentro de Q20_Idade 9.1% 23.8% 32.3% 19.2%   
% de Total 1.3% 13.2% 8.3% .8% 23.7% 

Estou na 
escola 

Contagem 30 155 75 4 264 
% dentro de Q9_5"Quando converso frente a frente..." 11.4% 58.7% 28.4% 1.5%   
% dentro de Q20_Idade 34.1% 45.5% 47.5% 15.4%   
% de Total 4.9% 25.3% 12.2% .7% 43.1% 

Estudo Contagem 12 41 19 3 75 
% dentro de Q9_5"Quando converso frente a frente..." 16.0% 54.7% 25.3% 4.0%   
% dentro de Q20_Idade 13.6% 12.0% 12.0% 11.5%   
% de Total 2.0% 6.7% 3.1% .5% 12.2% 

Ouço 
música 

Contagem 8 55 33 3 99 
% dentro de Q9_5"Quando converso frente a frente..." 8.1% 55.6% 33.3% 3.0%   
% dentro de Q20_Idade 9.1% 16.1% 20.9% 11.5%   
% de Total 1.3% 9.0% 5.4% .5% 16.2% 

Não Contagem 463 1667 733 135 2998 
% dentro de Q9_5"Quando converso frente a frente..." 15.4% 55.6% 24.4% 4.5%   
% dentro de Q20_Idade 526.1% 488.9% 463.9% 519.2%   
% de Total 75.5% 271.9% 119.6% 22.0% 489.1% 

Total Contagem 88 341 158 26 613 
% de Total 14.4% 55.6% 25.8% 4.2% 100.0% 

% de idade e de totais são baseados nos respondentes.           
a. Grupo             
       

Q9_6"Quando no MSN ou Google Talk..."*Q20_Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Não estou a 
fazer mais 
nada 

Contagem 31 85 36 5 157 
% dentro de Q9_6"Quando no MSN ou Google 
Talk..." 

19.7% 54.1% 22.9% 3.2%   

% dentro de Q20_Idade 38.8% 25.4% 23.1% 25.0%   
% de Total 5.3% 14.4% 6.1% .8% 26.6% 

Vejo televisão Contagem 34 151 78 10 273 
% dentro de Q9_6"Quando no MSN ou Google 
Talk..." 

12.5% 55.3% 28.6% 3.7%   

% dentro de Q20_Idade 42.5% 45.2% 50.0% 50.0%   
% de Total 5.8% 25.6% 13.2% 1.7% 46.3% 

Como Contagem 6 78 47 5 136 
% dentro de Q9_6"Quando no MSN ou Google 
Talk..." 

4.4% 57.4% 34.6% 3.7%   

% dentro de Q20_Idade 7.5% 23.4% 30.1% 25.0%   
% de Total 1.0% 13.2% 8.0% .8% 23.1% 

Estou nos 
transportes 
públicos 

Contagem 0 11 3 4 18 
% dentro de Q9_6"Quando no MSN ou Google 
Talk..." 

.0% 61.1% 16.7% 22.2%   

% dentro de Q20_Idade .0% 3.3% 1.9% 20.0%   
% de Total .0% 1.9% .5% .7% 3.1% 

Estou na 
escola 

Contagem 0 10 5 2 17 
% dentro de Q9_6"Quando no MSN ou Google 
Talk..." 

.0% 58.8% 29.4% 11.8%   

% dentro de Q20_Idade .0% 3.0% 3.2% 10.0%   
% de Total .0% 1.7% .8% .3% 2.9% 

Estudo Contagem 8 40 22 1 71 
% dentro de Q9_6"Quando no MSN ou Google 
Talk..." 

11.3% 56.3% 31.0% 1.4%   

% dentro de Q20_Idade 10.0% 12.0% 14.1% 5.0%   
% de Total 1.4% 6.8% 3.7% .2% 12.0% 

Ouço música Contagem 37 254 117 9 417 
% dentro de Q9_6"Quando no MSN ou Google 
Talk..." 

8.9% 60.9% 28.1% 2.2%   

% dentro de Q20_Idade 46.3% 76.0% 75.0% 45.0%   
% de Total 6.3% 43.1% 19.8% 1.5% 70.7% 

Não Contagem 444 1709 784 104 3041 
% dentro de Q9_6"Quando no MSN ou Google 
Talk..." 

14.6% 56.2% 25.8% 3.4%   

% dentro de Q20_Idade 555.0% 511.7% 502.6% 520.0%   
% de Total 75.3% 289.7% 132.9% 17.6% 515.4% 

Total Contagem 80 334 156 20 590 
% de Total 13.6% 56.6% 26.4% 3.4% 100.0% 

% de idade e de totais são baseados nos respondentes.           
a. Grupo             
       

Q9_7"Quando comunico em Chat Rooms..."s*Q20_Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade Total 



    10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Não estou a 
fazer mais 
nada 

Contagem 31 94 41 4 170 
% dentro de Q9_7"Quando comunico em Chat 
Rooms... 

18.2% 55.3% 24.1% 2.4%   

% dentro de Q20_Idade 68.9% 51.1% 51.9% 30.8%   
% de Total 9.7% 29.3% 12.8% 1.2% 53.0% 

Vejo televisão Contagem 8 38 24 2 72 
% dentro de Q9_7"Quando comunico em Chat 
Rooms... 

11.1% 52.8% 33.3% 2.8%   

% dentro de Q20_Idade 17.8% 20.7% 30.4% 15.4%   
% de Total 2.5% 11.8% 7.5% .6% 22.4% 

Como Contagem 1 24 11 2 38 
% dentro de Q9_7"Quando comunico em Chat 
Rooms... 

2.6% 63.2% 28.9% 5.3%   

% dentro de Q20_Idade 2.2% 13.0% 13.9% 15.4%   
% de Total .3% 7.5% 3.4% .6% 11.8% 

Estou nos 
transportes 
públicos 

Contagem 0 5 2 1 8 
% dentro de Q9_7"Quando comunico em Chat 
Rooms... 

.0% 62.5% 25.0% 12.5%   

% dentro de Q20_Idade .0% 2.7% 2.5% 7.7%   
% de Total .0% 1.6% .6% .3% 2.5% 

Estou na 
escola 

Contagem 0 3 1 1 5 
% dentro de Q9_7"Quando comunico em Chat 
Rooms... 

.0% 60.0% 20.0% 20.0%   

% dentro de Q20_Idade .0% 1.6% 1.3% 7.7%   
% de Total .0% .9% .3% .3% 1.6% 

Estudo Contagem 0 8 4 0 12 
% dentro de Q9_7"Quando comunico em Chat 
Rooms... 

.0% 66.7% 33.3% .0%   

% dentro de Q20_Idade .0% 4.3% 5.1% .0%   
% de Total .0% 2.5% 1.2% .0% 3.7% 

Ouço música Contagem 6 78 32 7 123 
% dentro de Q9_7"Quando comunico em Chat 
Rooms... 

4.9% 63.4% 26.0% 5.7%   

% dentro de Q20_Idade 13.3% 42.4% 40.5% 53.8%   
% de Total 1.9% 24.3% 10.0% 2.2% 38.3% 

Não Contagem 269 1038 438 74 1819 
% dentro de Q9_7"Quando comunico em Chat 
Rooms... 

14.8% 57.1% 24.1% 4.1%   

% dentro de Q20_Idade 597.8% 564.1% 554.4% 569.2%   
% de Total 83.8% 323.4% 136.4% 23.1% 566.7% 

Total Contagem 45 184 79 13 321 
% de Total 14.0% 57.3% 24.6% 4.0% 100.0% 

 

Questão 10: “Consideras importante poderes realizar tarefas e comunicar, 

simultaneamente?” (Questão fechada: resposta única a cada sub-questão) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

10) Consideras importante...* 20) Idade 615 75.6% 199 24.4% 814 100.0% 
       
10) Consideras importante poderes realizar tarefas e comunicar, simultanemente? * 20) Idade  - 
Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito pouco Contagem 11 36 21 5 73 

% dentro de 10) Consideras 
importante... 

15.1% 49.3% 28.8% 6.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 12.5% 10.6% 13.0% 19.2% 11.9% 
% de Total 1.8% 5.9% 3.4% .8% 11.9% 

Pouco Contagem 12 46 12 0 70 
% dentro de 10) Consideras 
importante... 

17.1% 65.7% 17.1% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 13.6% 13.5% 7.5% .0% 11.4% 
% de Total 2.0% 7.5% 2.0% .0% 11.4% 

Médio Contagem 30 107 44 8 189 
% dentro de 10) Consideras 
importante... 

15.9% 56.6% 23.3% 4.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 34.1% 31.5% 27.3% 30.8% 30.7% 
% de Total 4.9% 17.4% 7.2% 1.3% 30.7% 

Muito Contagem 22 86 53 5 166 
% dentro de 10) Consideras 
importante... 

13.3% 51.8% 31.9% 3.0% 100.0% 



% dentro de 20) Idade 25.0% 25.3% 32.9% 19.2% 27.0% 
% de Total 3.6% 14.0% 8.6% .8% 27.0% 

Mesmo muito Contagem 13 65 31 8 117 
% dentro de 10) Consideras 
importante... 

11.1% 55.6% 26.5% 6.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 14.8% 19.1% 19.3% 30.8% 19.0% 
% de Total 2.1% 10.6% 5.0% 1.3% 19.0% 

Totsl 

Contagem 88 340 161 26 615 
% dentro de 10) Consideras 
importante... 

14.3% 55.3% 26.2% 4.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.3% 55.3% 26.2% 4.2% 100.0% 

 

Questão 11: “Para uma comunicação com alguém que consideres especial ou íntimo, que 

formato preferes?” [Questão com vertente fechada (respostas múltiplas a cada sub-

questão) e com vertente aberta) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q11_Meios preferenciais para comunicação com alguém 
especial/íntimo*Q20_Idade 

640 78.6% 174 21.4% 814 100.0% 

Q11_Outros_vertente Aberta*Q20_Idade 18 2.2% 796 97.8% 814 100.0% 
       

Q11_Meios preferenciais para comunicação com alguém especial/íntimo*Q20_Idade  - Análise 
cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Falar Telemovel Contagem 30 128 71 13 242 
% dentro de Q11_Meios preferenciais  12.4% 52.9% 29.3% 5.4%   
% dentro de Q20_Idade 32.3% 36.3% 42.8% 46.4%   
% de Total 4.7% 20.0% 11.1% 2.0% 37.8% 

SMS Contagem 22 139 61 8 230 
% dentro de Q11_Meios preferenciais  9.6% 60.4% 26.5% 3.5%   
% dentro de Q20_Idade 23.7% 39.4% 36.7% 28.6%   
% de Total 3.4% 21.7% 9.5% 1.3% 35.9% 

MMS Contagem 3 8 6 0 17 
% dentro de Q11_Meios preferenciais  17.6% 47.1% 35.3% .0%   
% dentro de Q20_Idade 3.2% 2.3% 3.6% .0%   
% de Total .5% 1.3% .9% .0% 2.7% 

Hi5_Facebook_identico
s 

Contagem 2 14 2 0 18 
% dentro de Q11_Meios preferenciais  11.1% 77.8% 11.1% .0%   
% dentro de Q20_Idade 2.2% 4.0% 1.2% .0%   
% de Total .3% 2.2% .3% .0% 2.8% 

Presencial Contagem 72 313 156 22 563 
% dentro de Q11_Meios preferenciais  12.8% 55.6% 27.7% 3.9%   
% dentro de Q20_Idade 77.4% 88.7% 94.0% 78.6%   
% de Total 11.3% 48.9% 24.4% 3.4% 88.0% 

MSN Contagem 25 105 32 4 166 
% dentro de Q11_Meios preferenciais  15.1% 63.3% 19.3% 2.4%   
% dentro de Q20_Idade 26.9% 29.7% 19.3% 14.3%   
% de Total 3.9% 16.4% 5.0% .6% 25.9% 

Chat_Rooms Contagem 3 0 1 0 4 
% dentro de Q11_Meios preferenciais  75.0% .0% 25.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 3.2% .0% .6% .0%   
% de Total .5% .0% .2% .0% .6% 

Não Contagem 494 1760 832 148 3234 
% dentro de Q11_Meios preferenciais  15.3% 54.4% 25.7% 4.6%   
% dentro de Q20_Idade 531.2% 498.6% 501.2% 528.6%   
% de Total 77.2% 275.0% 130.0% 23.1% 505.3% 

 Total Contagem 93 353 166 28 640 
% de Total 14.5% 55.2% 25.9% 4.4% 100.0% 

% de idade e de totais são baseados nos respondentes.           
a. Grupo             
       
Q11_Outros (vertente aberta da questão) Meios preferenciais para comunicação com alguém 
especial/íntimo*Q20_Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Presencial Contagem 1 1 2 0 4 
% dentro de Q11_Outros_vertente  Aberta 25.0% 25.0% 50.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 50.0% 10.0% 40.0% .0%   



% de Total 5.6% 5.6% 11.1% .0% 22.2% 
SMS Contagem 0 1 0 0 1 

% dentro de Q11_Outros_vertente  Aberta .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 10.0% .0% .0%   
% de Total .0% 5.6% .0% .0% 5.6% 

Cartas/ Cartas de 
amor/ Postais 

Contagem 0 7 1 0 8 
% dentro de Q11_Outros_vertente  Aberta .0% 87.5% 12.5% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 70.0% 20.0% .0%   
% de Total .0% 38.9% 5.6% .0% 44.4% 

Conversar online 
com webcam/ 
video-chamadas 

Contagem 0 2 2 0 4 
% dentro de Q11_Outros_vertente  Aberta .0% 50.0% 50.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 20.0% 40.0% .0%   
% de Total .0% 11.1% 11.1% .0% 22.2% 

Falar pelo Telefone Contagem 1 0 0 0 1 
% dentro de Q11_Outros_vertente  Aberta 100.0% .0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 50.0% .0% .0% .0%   
% de Total 5.6% .0% .0% .0% 5.6% 

Enviar email Contagem 0 1 0 0 1 
% dentro de Q11_Outros_vertente  Aberta .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 10.0% .0% .0%   
% de Total .0% 5.6% .0% .0% 5.6% 

Outros Contagem 0 0 0 1 1 
% dentro de Q11_Outros_vertente  Aberta .0% .0% .0% 100.0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .0% .0% 100.0%   
% de Total .0% .0% .0% 5.6% 5.6% 

 Total Contagem 2 10 5 1 18 
% de Total 11.1% 55.6% 27.8% 5.6% 100.0% 

 

Questão 12: “Pensas que utilizar as emoções quando comunicas, ou seja expressá-las, é 

importante?” (Questão fechada: resposta única a cada sub-questão) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q12_1 Pensas que..? Família * 20) Idade 497 61.1% 317 38.9% 814 100.0% 
Q12_2 Pensas que..?Colegas * 20) Idade 493 60.6% 321 39.4% 814 100.0% 
Q12_3 Pensas que..? Prdeessores * 20) Idade 457 56.1% 357 43.9% 814 100.0% 
Q12_4 Pensas que..?Amigos * 20) Idade 503 61.8% 311 38.2% 814 100.0% 
Q12_5 Pensas que..? Namorada/namorado * 20) Idade 359 44.1% 455 55.9% 814 100.0% 
Q12_6  Pensas que..?Vizinhos * 20) Idade 406 49.9% 408 50.1% 814 100.0% 
       
Q12_1 Pensas que utilizar as emoções quando comunicas, ou seja expressá-las, é importante? 
Família * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito Pouco Contagem 1 3 4 1 9 

% dentro de 12) Pensas que...? Família 11.1% 33.3% 44.4% 11.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 1.3% 1.1% 3.0% 4.3% 1.8% 
% de Total .2% .6% .8% .2% 1.8% 

Pouco Contagem 3 15 5 0 23 
% dentro de 12) Pensas que...? Família 13.0% 65.2% 21.7% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 4.0% 5.7% 3.7% .0% 4.6% 
% de Total .6% 3.0% 1.0% .0% 4.6% 

Medio Contagem 4 34 17 0 55 
% dentro de 12) Pensas que...? Família 7.3% 61.8% 30.9% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 5.3% 12.8% 12.7% .0% 11.1% 
% de Total .8% 6.8% 3.4% .0% 11.1% 

Muito Contagem 13 69 34 6 122 
% dentro de 12) Pensas que...? Família 10.7% 56.6% 27.9% 4.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 17.3% 26.0% 25.4% 26.1% 24.5% 
% de Total 2.6% 13.9% 6.8% 1.2% 24.5% 

Mesmo muito Contagem 54 144 74 16 288 
% dentro de 12) Pensas que...? Família 18.8% 50.0% 25.7% 5.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 72.0% 54.3% 55.2% 69.6% 57.9% 
% de Total 10.9% 29.0% 14.9% 3.2% 57.9% 

Total 

Contagem 75 265 134 23 497 
% dentro de 12) Pensas que...? Família 15.1% 53.3% 27.0% 4.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 15.1% 53.3% 27.0% 4.6% 100.0% 

       
Q12_2 Se Pensas que utilizar as emoções quando comunicas, ou seja expressá-las, é importante?  
Colegas * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 
Total     10-12 13-15 16-18 Mais de 



18 
Muito Pouco Contagem 2 11 10 1 24 

% dentro de 12) Pensas que...? Colegas 8.3% 45.8% 41.7% 4.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 2.7% 4.2% 7.5% 4.5% 4.9% 
% de Total .4% 2.2% 2.0% .2% 4.9% 

Pouco Contagem 4 36 21 3 64 
% dentro de 12) Pensas que...? Colegas 6.3% 56.3% 32.8% 4.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 5.4% 13.6% 15.8% 13.6% 13.0% 
% de Total .8% 7.3% 4.3% .6% 13.0% 

Medio Contagem 25 79 51 10 165 
% dentro de 12) Pensas que...? Colegas 15.2% 47.9% 30.9% 6.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 33.8% 29.9% 38.3% 45.5% 33.5% 
% de Total 5.1% 16.0% 10.3% 2.0% 33.5% 

Muito Contagem 23 88 28 4 143 
% dentro de 12) Pensas que...? Colegas 16.1% 61.5% 19.6% 2.8% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 31.1% 33.3% 21.1% 18.2% 29.0% 
% de Total 4.7% 17.8% 5.7% .8% 29.0% 

Mesmo muito Contagem 20 50 23 4 97 
% dentro de 12) Pensas que...? Colegas 20.6% 51.5% 23.7% 4.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 27.0% 18.9% 17.3% 18.2% 19.7% 
% de Total 4.1% 10.1% 4.7% .8% 19.7% 

Total 

Contagem 74 264 133 22 493 
% dentro de 12) Pensas que...? Colegas 15.0% 53.5% 27.0% 4.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 15.0% 53.5% 27.0% 4.5% 100.0% 

       
Q12_3 Se Pensas que utilizar as emoções quando comunicas, ou seja expressá-las, é importante?  
Prdeessores * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito Pouco Contagem 9 37 18 3 67 

% dentro de 12) Pensas que...? Prdeessores 13.4% 55.2% 26.9% 4.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 13.0% 15.2% 14.5% 15.0% 14.7% 
% de Total 2.0% 8.1% 3.9% .7% 14.7% 

Pouco Contagem 12 47 22 2 83 
% dentro de 12) Pensas que...? Prdeessores 14.5% 56.6% 26.5% 2.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 17.4% 19.3% 17.7% 10.0% 18.2% 
% de Total 2.6% 10.3% 4.8% .4% 18.2% 

Medio Contagem 18 74 46 8 146 
% dentro de 12) Pensas que...? Prdeessores 12.3% 50.7% 31.5% 5.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 26.1% 30.3% 37.1% 40.0% 31.9% 
% de Total 3.9% 16.2% 10.1% 1.8% 31.9% 

Muito Contagem 16 55 19 3 93 
% dentro de 12) Pensas que...? Prdeessores 17.2% 59.1% 20.4% 3.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 23.2% 22.5% 15.3% 15.0% 20.4% 
% de Total 3.5% 12.0% 4.2% .7% 20.4% 

Mesmo muito Contagem 14 31 19 4 68 
% dentro de 12) Pensas que...? Prdeessores 20.6% 45.6% 27.9% 5.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 20.3% 12.7% 15.3% 20.0% 14.9% 
% de Total 3.1% 6.8% 4.2% .9% 14.9% 

Total 

Contagem 69 244 124 20 457 
% dentro de 12) Pensas que...? Prdeessores 15.1% 53.4% 27.1% 4.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 15.1% 53.4% 27.1% 4.4% 100.0% 

       
Q12_4 Se Pensas que utilizar as emoções quando comunicas, ou seja expressá-las, é importante?  
Amigos * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito Pouco Contagem 0 4 1 1 6 

% dentro de 12) Pensas que...? Amigos .0% 66.7% 16.7% 16.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade .0% 1.5% .7% 4.3% 1.2% 
% de Total .0% .8% .2% .2% 1.2% 

Pouco Contagem 1 5 3 1 10 
% dentro de 12) Pensas que...? Amigos 10.0% 50.0% 30.0% 10.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 1.3% 1.8% 2.2% 4.3% 2.0% 
% de Total .2% 1.0% .6% .2% 2.0% 

Medio Contagem 16 17 12 3 48 
% dentro de 12) Pensas que...? Amigos 33.3% 35.4% 25.0% 6.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 21.3% 6.3% 9.0% 13.0% 9.5% 
% de Total 3.2% 3.4% 2.4% .6% 9.5% 

Muito Contagem 19 97 41 6 163 
% dentro de 12) Pensas que...? Amigos 11.7% 59.5% 25.2% 3.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.3% 35.8% 30.6% 26.1% 32.4% 
% de Total 3.8% 19.3% 8.2% 1.2% 32.4% 

Mesmo muito Contagem 39 148 77 12 276 
% dentro de 12) Pensas que...? Amigos 14.1% 53.6% 27.9% 4.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 52.0% 54.6% 57.5% 52.2% 54.9% 



% de Total 7.8% 29.4% 15.3% 2.4% 54.9% 

 Total 

Contagem 75 271 134 23 503 
% dentro de 12) Pensas que...? Amigos 14.9% 53.9% 26.6% 4.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.9% 53.9% 26.6% 4.6% 100.0% 

       
Q12_5 Se Pensas que utilizar as emoções quando comunicas, ou seja expressá-las, é importante?  
Namorada/o * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito Pouco Contagem 0 1 0 0 1 

% dentro de 12) Pensas que...? 
Namorada/namorado 

.0% 100.0% .0% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade .0% .5% .0% .0% .3% 
% de Total .0% .3% .0% .0% .3% 

Pouco Contagem 0 2 1 1 4 
% dentro de 12) Pensas que...? 
Namorada/namorado 

.0% 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade .0% 1.1% .8% 5.3% 1.1% 
% de Total .0% .6% .3% .3% 1.1% 

Medio Contagem 2 2 4 2 10 
% dentro de 12) Pensas que...? 
Namorada/namorado 

20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 7.1% 1.1% 3.3% 10.5% 2.8% 
% de Total .6% .6% 1.1% .6% 2.8% 

Muito Contagem 6 32 20 4 62 
% dentro de 12) Pensas que...? 
Namorada/namorado 

9.7% 51.6% 32.3% 6.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 21.4% 16.9% 16.3% 21.1% 17.3% 
% de Total 1.7% 8.9% 5.6% 1.1% 17.3% 

Mesmo muito Contagem 20 152 98 12 282 
% dentro de 12) Pensas que...? 
Namorada/namorado 

7.1% 53.9% 34.8% 4.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 71.4% 80.4% 79.7% 63.2% 78.6% 
% de Total 5.6% 42.3% 27.3% 3.3% 78.6% 

Total 

Contagem 28 189 123 19 359 
% dentro de 12) Pensas que...? 
Namorada/namorado 

7.8% 52.6% 34.3% 5.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 7.8% 52.6% 34.3% 5.3% 100.0% 

       
Q12_6 Se Pensas que utilizar as emoções quando comunicas, ou seja expressá-las, é importante?  
Vizinhos * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito Pouco Contagem 12 62 31 6 111 

% dentro de 12) Pensas que...? Vizinhos 10.8% 55.9% 27.9% 5.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 24.0% 28.3% 26.5% 30.0% 27.3% 
% de Total 3.0% 15.3% 7.6% 1.5% 27.3% 

Pouco Contagem 9 44 32 3 88 
% dentro de 12) Pensas que...? Vizinhos 10.2% 50.0% 36.4% 3.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 18.0% 20.1% 27.4% 15.0% 21.7% 
% de Total 2.2% 10.8% 7.9% .7% 21.7% 

Medio Contagem 15 62 32 7 116 
% dentro de 12) Pensas que...? Vizinhos 12.9% 53.4% 27.6% 6.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 30.0% 28.3% 27.4% 35.0% 28.6% 
% de Total 3.7% 15.3% 7.9% 1.7% 28.6% 

Muito Contagem 8 30 11 1 50 
% dentro de 12) Pensas que...? Vizinhos 16.0% 60.0% 22.0% 2.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 16.0% 13.7% 9.4% 5.0% 12.3% 
% de Total 2.0% 7.4% 2.7% .2% 12.3% 

Mesmo muito Contagem 6 21 11 3 41 
% dentro de 12) Pensas que...? Vizinhos 14.6% 51.2% 26.8% 7.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 12.0% 9.6% 9.4% 15.0% 10.1% 
% de Total 1.5% 5.2% 2.7% .7% 10.1% 

 Total 

Contagem 50 219 117 20 406 
% dentro de 12) Pensas que...? Vizinhos 12.3% 53.9% 28.8% 4.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 12.3% 53.9% 28.8% 4.9% 100.0% 



 

Questões Grupo III: Tecnologia 

Questão 13:”Consideras que as tecnologias disponíveis te permitem expressar 

convenientemente as emoções?” (Questão fechada: resposta única a cada sub-questão) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q13_1 Consideras tec.disponíveis te permitem...? Falar ao 
telemóvel * 20) Idade 

611 75.1% 203 24.9% 814 100.0% 

Q13_2 Consideras tec. disponíveis te permitem...? Enviar 
SMS * 20) Idade 

601 73.8% 213 26.2% 814 100.0% 

Q13_3 Consideras tec. disponíveis te permitem...? Enviar 
MMS * 20) Idade 

448 55.0% 366 45.0% 814 100.0% 

Q13_4 Consideras tec. disponíveis te permitem...? Hi5 ou 
Facebook ou MySpace ou MyLOL * 20) Idade 

457 56.1%  357 43.9% 814 100.0% 

Q13_5 Consideras tec. disponíveis te permitem...? 
Conversar frentea- frente * 20) Idade 

613 75.3% 201 24.7% 814 100.0% 

Q13_6 Consideras tec. disponíveis te permitem...? MSN 
(Messenger) ou Google Talk * 20) Idade 

585 71.9% 229 28.1% 814 100.0% 

Q13_7 Consideras tec. disponíveis te permitem...? Chat 
rooms * 20) Idade 

277 34.0% 537 66.0% 814 100.0% 

       
        
Q13_1 Consideras que as tecnologias disponíveis te permitem expressar, convenientemente, as 
emoções? Falar ao telemóvel * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito 
Pouco 

Contagem 5 13 5 2 25 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Falar ao telemóvel 

20.0% 52.0% 20.0% 8.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 5.9% 3.8% 3.1% 7.4% 4.1% 
% de Total .8% 2.1% .8% .3% 4.1% 

Pouco Contagem 12 27 12 5 56 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Falar ao telemóvel 

21.4% 48.2% 21.4% 8.9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 14.1% 8.0% 7.5% 18.5% 9.2% 
% de Total 2.0% 4.4% 2.0% .8% 9.2% 

Medio Contagem 36 120 51 4 211 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Falar ao telemóvel 

17.1% 56.9% 24.2% 1.9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 42.4% 35.5% 31.7% 14.8% 34.5% 
% de Total 5.9% 19.6% 8.3% .7% 34.5% 

Muito Contagem 22 126 77 9 234 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Falar ao telemóvel 

9.4% 53.8% 32.9% 3.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 25.9% 37.3% 47.8% 33.3% 38.3% 
% de Total 3.6% 20.6% 12.6% 1.5% 38.3% 

Mesmo 
muito 

Contagem 10 52 16 7 85 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Falar ao telemóvel 

11.8% 61.2% 18.8% 8.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 11.8% 15.4% 9.9% 25.9% 13.9% 
% de Total 1.6% 8.5% 2.6% 1.1% 13.9% 

Total 

Contagem 85 338 161 27 611 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Falar ao telemóvel 

13.9% 55.3% 26.4% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 13.9% 55.3% 26.4% 4.4% 100.0% 

       
Q13_2 Consideras que as tecnologias disponíveis te permitem expressar, convenientemente, as 
emoções? Enviar SMS * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito 
Pouco 

Contagem 23 76 35 5 139 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Enviar SMS 

16.5% 54.7% 25.2% 3.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 29.5% 22.4% 22.0% 20.0% 23.1% 
% de Total 3.8% 12.6% 5.8% .8% 23.1% 

Pouco Contagem 17 76 34 7 134 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Enviar SMS 

12.7% 56.7% 25.4% 5.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 21.8% 22.4% 21.4% 28.0% 22.3% 



% de Total 2.8% 12.6% 5.7% 1.2% 22.3% 
Medio Contagem 24 108 55 7 194 

% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Enviar SMS 

12.4% 55.7% 28.4% 3.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 30.8% 31.9% 34.6% 28.0% 32.3% 
% de Total 4.0% 18.0% 9.2% 1.2% 32.3% 

Muito Contagem 9 52 26 4 91 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Enviar SMS 

9.9% 57.1% 28.6% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 11.5% 15.3% 16.4% 16.0% 15.1% 
% de Total 1.5% 8.7% 4.3% .7% 15.1% 

Mesmo 
muito 

Contagem 5 27 9 2 43 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Enviar SMS 

11.6% 62.8% 20.9% 4.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 6.4% 8.0% 5.7% 8.0% 7.2% 
% de Total .8% 4.5% 1.5% .3% 7.2% 

Total 

Contagem 78 339 159 25 601 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Enviar SMS 

13.0% 56.4% 26.5% 4.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 13.0% 56.4% 26.5% 4.2% 100.0% 

       
Q13_3 Consideras que as tecnologias disponíveis te permitem expressar, convenientemente, as 
emoções? Enviar MMS * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito 
Pouco 

Contagem 13 83 46 5 147 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Enviar MMS 

8.8% 56.5% 31.3% 3.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 25.0% 32.5% 37.7% 26.3% 32.8% 
% de Total 2.9% 18.5% 10.3% 1.1% 32.8% 

Pouco Contagem 15 64 31 3 113 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Enviar MMS 

13.3% 56.6% 27.4% 2.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 28.8% 25.1% 25.4% 15.8% 25.2% 
% de Total 3.3% 14.3% 6.9% .7% 25.2% 

Medio Contagem 16 67 27 8 118 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Enviar MMS 

13.6% 56.8% 22.9% 6.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 30.8% 26.3% 22.1% 42.1% 26.3% 
% de Total 3.6% 15.0% 6.0% 1.8% 26.3% 

Muito Contagem 4 28 13 0 45 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Enviar MMS 

8.9% 62.2% 28.9% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 7.7% 11.0% 10.7% .0% 10.0% 
% de Total .9% 6.3% 2.9% .0% 10.0% 

Mesmo 
muito 

Contagem 4 13 5 3 25 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Enviar MMS 

16.0% 52.0% 20.0% 12.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 7.7% 5.1% 4.1% 15.8% 5.6% 
% de Total .9% 2.9% 1.1% .7% 5.6% 

Total 

Contagem 52 255 122 19 448 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Enviar MMS 

11.6% 56.9% 27.2% 4.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 11.6% 56.9% 27.2% 4.2% 100.0% 

       
Q13_4 Consideras que as tecnologias disponíveis te permitem expressar, convenientemente, as 
emoções? Hi5 ou Facebook ou MySpace ou MyLOL * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito 
Pouco 

Contagem 17 107 73 8 205 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Hi5 ou Facebook ou MySpace ou MyLOL 

8.3% 52.2% 35.6% 3.9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 38.6% 39.9% 56.6% 50.0% 44.9% 
% de Total 3.7% 23.4% 16.0% 1.8% 44.9% 

Pouco Contagem 11 68 22 2 103 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Hi5 ou Facebook ou MySpace ou MyLOL 

10.7% 66.0% 21.4% 1.9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 25.0% 25.4% 17.1% 12.5% 22.5% 
% de Total 2.4% 14.9% 4.8% .4% 22.5% 

Medio Contagem 12 64 29 4 109 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Hi5 ou Facebook ou MySpace ou MyLOL 

11.0% 58.7% 26.6% 3.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 27.3% 23.9% 22.5% 25.0% 23.9% 
% de Total 2.6% 14.0% 6.3% .9% 23.9% 

Muito Contagem 2 19 4 0 25 



% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Hi5 ou Facebook ou MySpace ou MyLOL 

8.0% 76.0% 16.0% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 4.5% 7.1% 3.1% .0% 5.5% 
% de Total .4% 4.2% .9% .0% 5.5% 

Mesmo 
muito 

Contagem 2 10 1 2 15 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Hi5 ou Facebook ou MySpace ou MyLOL 

13.3% 66.7% 6.7% 13.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 4.5% 3.7% .8% 12.5% 3.3% 
% de Total .4% 2.2% .2% .4% 3.3% 

Total 

Contagem 44 268 129 16 457 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Hi5 ou Facebook ou MySpace ou MyLOL 

9.6% 58.6% 28.2% 3.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 9.6% 58.6% 28.2% 3.5% 100.0% 

       
Q13_5 Consideras que as tecnologias disponíveis te permitem expressar, convenientemente, as 
emoções? Conversar frentea- frente * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito 
Pouco 

Contagem 1 6 3 1 11 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Conversar frentea- frente 

9.1% 54.5% 27.3% 9.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 1.1% 1.8% 1.9% 4.0% 1.8% 
% de Total .2% 1.0% .5% .2% 1.8% 

Pouco Contagem 1 1 1 0 3 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Conversar frentea- frente 

33.3% 33.3% 33.3% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 1.1% .3% .6% .0% .5% 
% de Total .2% .2% .2% .0% .5% 

Medio Contagem 1 12 3 1 17 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Conversar frentea- frente 

5.9% 70.6% 17.6% 5.9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 1.1% 3.5% 1.9% 4.0% 2.8% 
% de Total .2% 2.0% .5% .2% 2.8% 

Muito Contagem 19 25 11 0 55 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Conversar frentea- frente 

34.5% 45.5% 20.0% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 21.3% 7.4% 6.9% .0% 9.0% 
% de Total 3.1% 4.1% 1.8% .0% 9.0% 

Mesmo 
muito 

Contagem 67 296 141 23 527 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Conversar frentea- frente 

12.7% 56.2% 26.8% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 75.3% 87.1% 88.7% 92.0% 86.0% 
% de Total 10.9% 48.3% 23.0% 3.8% 86.0% 

Total 

Contagem 89 340 159 25 613 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Conversar frentea- frente 

14.5% 55.5% 25.9% 4.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.5% 55.5% 25.9% 4.1% 100.0% 

       
Q13_6 Consideras que as tecnologias disponíveis te permitem expressar, convenientemente, as 
emoções? MSN (Messenger) ou Google Talk * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito 
Pouco 

Contagem 12 50 25 3 90 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? MSN (Messenger) ou Google Talk 

13.3% 55.6% 27.8% 3.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 15.4% 15.0% 16.2% 15.8% 15.4% 
% de Total 2.1% 8.5% 4.3% .5% 15.4% 

Pouco Contagem 17 57 33 2 109 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? MSN (Messenger) ou Google Talk 

15.6% 52.3% 30.3% 1.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 21.8% 17.1% 21.4% 10.5% 18.6% 
% de Total 2.9% 9.7% 5.6% .3% 18.6% 

Medio Contagem 25 114 62 8 209 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? MSN (Messenger) ou Google Talk 

12.0% 54.5% 29.7% 3.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 32.1% 34.1% 40.3% 42.1% 35.7% 
% de Total 4.3% 19.5% 10.6% 1.4% 35.7% 

Muito Contagem 12 75 26 4 117 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? MSN (Messenger) ou Google Talk 

10.3% 64.1% 22.2% 3.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 15.4% 22.5% 16.9% 21.1% 20.0% 
% de Total 2.1% 12.8% 4.4% .7% 20.0% 

Mesmo 
muito 

Contagem 12 38 8 2 60 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? MSN (Messenger) ou Google Talk 

20.0% 63.3% 13.3% 3.3% 100.0% 



% dentro de 20) Idade 15.4% 11.4% 5.2% 10.5% 10.3% 
% de Total 2.1% 6.5% 1.4% .3% 10.3% 

Total 

Contagem 78 334 154 19 585 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? MSN (Messenger) ou Google Talk 

13.3% 57.1% 26.3% 3.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 13.3% 57.1% 26.3% 3.2% 100.0% 

       
Q13_7 Consideras que as tecnologias disponíveis te permitem expressar, convenientemente, as 
emoções? Chat rooms * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito 
Pouco 

Contagem 4 94 59 3 160 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Chat rooms 

2.5% 58.8% 36.9% 1.9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 21.1% 56.6% 72.0% 30.0% 57.8% 
% de Total 1.4% 33.9% 21.3% 1.1% 57.8% 

Pouco Contagem 6 35 15 1 57 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Chat rooms 

10.5% 61.4% 26.3% 1.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 31.6% 21.1% 18.3% 10.0% 20.6% 
% de Total 2.2% 12.6% 5.4% .4% 20.6% 

Medio Contagem 7 22 7 3 39 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Chat rooms 

17.9% 56.4% 17.9% 7.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 36.8% 13.3% 8.5% 30.0% 14.1% 
% de Total 2.5% 7.9% 2.5% 1.1% 14.1% 

Muito Contagem 1 10 1 1 13 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Chat rooms 

7.7% 76.9% 7.7% 7.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 5.3% 6.0% 1.2% 10.0% 4.7% 
% de Total .4% 3.6% .4% .4% 4.7% 

Mesmo 
muito 

Contagem 1 5 0 2 8 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Chat rooms 

12.5% 62.5% .0% 25.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 5.3% 3.0% .0% 20.0% 2.9% 
% de Total .4% 1.8% .0% .7% 2.9% 

Total 

Contagem 19 166 82 10 277 
% dentro de 13) Consideras tec. disponíveis te 
permitem...? Chat rooms 

6.9% 59.9% 29.6% 3.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 6.9% 59.9% 29.6% 3.6% 100.0% 

 

Questão 14: “Consideras que há outra tecnologia/dispositivo que o permita fazer? 

Indica qual? (Questão aberta) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q14 Outras tecnologias...?*Q20_Idade 386 47.4% 428 52.6% 814 100.0% 
       
Q14 Identificacao de outras tecnologias que permitam comunicar emoções *Q20_Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Escrita/ Cartas Contagem 2 3 2 0 7 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? 28.6% 42.9% 28.6% .0%   
% dentro de Q20_Idade 3.6% 1.4% 2.0% .0%   
% de Total .5% .8% .5% .0% 1.8% 

Computador Contagem 1 3 0 0 4 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? 25.0% 75.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.8% 1.4% .0% .0%   
% de Total .3% .8% .0% .0% 1.0% 

Consolas Contagem 1 0 0 0 1 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? 100.0% .0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.8% .0% .0% .0%   
% de Total .3% .0% .0% .0% .3% 

Fotografias/ Imagens Contagem 1 1 1 0 3 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? 33.3% 33.3% 33.3% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.8% .5% 1.0% .0%   
% de Total .3% .3% .3% .0% .8% 

Video-chamadas Contagem 6 14 10 0 30 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? 20.0% 46.7% 33.3% .0%   



% dentro de Q20_Idade 10.7% 6.4% 10.2% .0%   
% de Total 1.6% 3.6% 2.6% .0% 7.8% 

Email Contagem 1 2 0 1 4 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? 25.0% 50.0% .0% 25.0%   
% dentro de Q20_Idade 1.8% .9% .0% 7.1%   
% de Total .3% .5% .0% .3% 1.0% 

WebCam Contagem 4 13 8 0 25 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? 16.0% 52.0% 32.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 7.1% 6.0% 8.2% .0%   
% de Total 1.0% 3.4% 2.1% .0% 6.5% 

Comunicação Presencial Contagem 1 4 0 1 6 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? 16.7% 66.7% .0% 16.7%   
% dentro de Q20_Idade 1.8% 1.8% .0% 7.1%   
% de Total .3% 1.0% .0% .3% 1.6% 

Skype Contagem 0 3 3 0 6 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? .0% 50.0% 50.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.4% 3.1% .0%   
% de Total .0% .8% .8% .0% 1.6% 

Telefone fixo Contagem 1 2 0 1 4 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? 25.0% 50.0% .0% 25.0%   
% dentro de Q20_Idade 1.8% .9% .0% 7.1%   
% de Total .3% .5% .0% .3% 1.0% 

Twitter Contagem 0 1 2 0 3 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? .0% 33.3% 66.7% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .5% 2.0% .0%   
% de Total .0% .3% .5% .0% .8% 

Musica Contagem 0 1 2 1 4 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? .0% 25.0% 50.0% 25.0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .5% 2.0% 7.1%   
% de Total .0% .3% .5% .3% 1.0% 

Chat-rooms com WebCam Contagem 0 2 0 0 2 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .9% .0% .0%   
% de Total .0% .5% .0% .0% .5% 

Outros Contagem 0 9 3 2 14 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? .0% 64.3% 21.4% 14.3%   
% dentro de Q20_Idade .0% 4.1% 3.1% 14.3%   
% de Total .0% 2.3% .8% .5% 3.6% 

telemovel Contagem 0 3 1 0 4 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? .0% 75.0% 25.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.4% 1.0% .0%   
% de Total .0% .8% .3% .0% 1.0% 

micrdeone, voz Contagem 0 3 0 0 3 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.4% .0% .0%   
% de Total .0% .8% .0% .0% .8% 

MSN Contagem 0 3 3 0 6 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? .0% 50.0% 50.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.4% 3.1% .0%   
% de Total .0% .8% .8% .0% 1.6% 

Nao Contagem 38 161 69 8 276 
% dentro de Q14 Outras tecnologias...? 13.8% 58.3% 25.0% 2.9%   
% dentro de Q20_Idade 67.9% 73.9% 70.4% 57.1%   
% de Total 9.8% 41.7% 17.9% 2.1% 71.5% 

 Total Contagem 56 218 98 14 386 
% de Total 14.5% 56.5% 25.4% 3.6% 100.0% 

% de idade e de totais são baseados nos respondentes.         
a. Grupo             

 

 

Questão 15: “De que maneira, ou maneiras, gostarias de comunicar uma determinada 

emoção ou sentimento?” (Questão aberta) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q15_Maneira desejada...*Q20_Idade 426 52.3% 388 47.7% 814 100.0% 
       

Q15 Maneira desejada de comunicar Emoções, por categoria Idade. 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Presencialmente Contagem 49 170 92 10 321 



% dentro de Q15_Maneira desejada... 15.3% 53.0% 28.7% 3.1%   
% dentro de Q20_Idade 76.6% 75.9% 76.7% 55.6%   
% de Total 11.5% 39.9% 21.6% 2.3% 75.4% 

Escrita/ Cartas Contagem 3 8 5 1 17 
% dentro de Q15_Maneira desejada... 17.6% 47.1% 29.4% 5.9%   
% dentro de Q20_Idade 4.7% 3.6% 4.2% 5.6%   
% de Total .7% 1.9% 1.2% .2% 4.0% 

Telemovel Contagem 4 11 7 4 26 
% dentro de Q15_Maneira desejada... 15.4% 42.3% 26.9% 15.4%   
% dentro de Q20_Idade 6.3% 4.9% 5.8% 22.2%   
% de Total .9% 2.6% 1.6% .9% 6.1% 

MSN Contagem 4 15 4 0 23 
% dentro de Q15_Maneira desejada... 17.4% 65.2% 17.4% .0%   
% dentro de Q20_Idade 6.3% 6.7% 3.3% .0%   
% de Total .9% 3.5% .9% .0% 5.4% 

MSN com WebCam Contagem 0 2 1 0 3 
% dentro de Q15_Maneira desejada... .0% 66.7% 33.3% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .9% .8% .0%   
% de Total .0% .5% .2% .0% .7% 

Icones expressivos Contagem 3 16 6 3 28 
% dentro de Q15_Maneira desejada... 10.7% 57.1% 21.4% 10.7%   
% dentro de Q20_Idade 4.7% 7.1% 5.0% 16.7%   
% de Total .7% 3.8% 1.4% .7% 6.6% 

Falar,voz Contagem 4 11 11 1 27 
% dentro de Q15_Maneira desejada... 14.8% 40.7% 40.7% 3.7%   
% dentro de Q20_Idade 6.3% 4.9% 9.2% 5.6%   
% de Total .9% 2.6% 2.6% .2% 6.3% 

Gestos Contagem 2 5 6 1 14 
% dentro de Q15_Maneira desejada... 14.3% 35.7% 42.9% 7.1%   
% dentro de Q20_Idade 3.1% 2.2% 5.0% 5.6%   
% de Total .5% 1.2% 1.4% .2% 3.3% 

SMS Contagem 5 19 6 1 31 
% dentro de Q15_Maneira desejada... 16.1% 61.3% 19.4% 3.2%   
% dentro de Q20_Idade 7.8% 8.5% 5.0% 5.6%   
% de Total 1.2% 4.5% 1.4% .2% 7.3% 

Video-chamadas Contagem 0 1 2 0 3 
% dentro de Q15_Maneira desejada... .0% 33.3% 66.7% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .4% 1.7% .0%   
% de Total .0% .2% .5% .0% .7% 

Musica/ Sons Contagem 0 3 3 1 7 
% dentro de Q15_Maneira desejada... .0% 42.9% 42.9% 14.3%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.3% 2.5% 5.6%   
% de Total .0% .7% .7% .2% 1.6% 

Imagens Contagem 0 1 0 0 1 
% dentro de Q15_Maneira desejada... .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .4% .0% .0%   
% de Total .0% .2% .0% .0% .2% 

Pelo olhar Contagem 0 0 3 0 3 
% dentro de Q15_Maneira desejada... .0% .0% 100.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .0% 2.5% .0%   
% de Total .0% .0% .7% .0% .7% 

video Contagem 1 0 0 0 1 
% dentro de Q15_Maneira desejada... 100.0% .0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.6% .0% .0% .0%   
% de Total .2% .0% .0% .0% .2% 

Expressao Facial Contagem 1 7 5 1 14 
% dentro de Q15_Maneira desejada... 7.1% 50.0% 35.7% 7.1%   
% dentro de Q20_Idade 1.6% 3.1% 4.2% 5.6%   
% de Total .2% 1.6% 1.2% .2% 3.3% 

email Contagem 1 7 3 0 11 
% dentro de Q15_Maneira desejada... 9.1% 63.6% 27.3% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.6% 3.1% 2.5% .0%   
% de Total .2% 1.6% .7% .0% 2.6% 

Outras Contagem 0 1 2 2 5 
% dentro de Q15_Maneira desejada... .0% 20.0% 40.0% 40.0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .4% 1.7% 11.1%   
% de Total .0% .2% .5% .5% 1.2% 

Total Contagem 64 224 120 18 426 
% de Total 15.0% 52.6% 28.2% 4.2% 100.0% 

% de idade e de totais são baseados nos respondentes.         
a. Grupo             

 

Questão 16: “Gostarias de ter opções no telemóvel para expressar alegria, frustração, 

tédio, amor ou outras emoções?” (Questão fechada) 

Sumário dos Casos 
  Casos 



  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

16) Gostarias de ter...? * 20) Idade 542 66.6% 272 33.4% 814 100.0% 
       
16) Gostarias de ter opções no telemóvel, para expressar alegria, frustração, tédio, amor ou outras 
emoções? * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 
Total     10-12 13-15 16-18 Mais de 18 

Muito pouco Contagem 6 22 18 3 49 
% dentro de 16) Gostarias de ter...? 12.2% 44.9% 36.7% 6.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 8.0% 7.4% 12.3% 12.5% 9.0% 
% de Total 1.1% 4.1% 3.3% .6% 9.0% 

Pouco Contagem 8 25 9 4 46 
% dentro de 16) Gostarias de ter...? 17.4% 54.3% 19.6% 8.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 10.7% 8.4% 6.2% 16.7% 8.5% 
% de Total 1.5% 4.6% 1.7% .7% 8.5% 

Médio Contagem 23 85 41 7 156 
% dentro de 16) Gostarias de ter...? 14.7% 54.5% 26.3% 4.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 30.7% 28.6% 28.1% 29.2% 28.8% 
% de Total 4.2% 15.7% 7.6% 1.3% 28.8% 

Muito Contagem 19 86 53 5 163 
% dentro de 16) Gostarias de ter...? 11.7% 52.8% 32.5% 3.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.3% 29.0% 36.3% 20.8% 30.1% 
% de Total 3.5% 15.9% 9.8% .9% 30.1% 

Mesmo muito Contagem 19 79 25 5 128 
% dentro de 16) Gostarias de ter...? 14.8% 61.7% 19.5% 3.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.3% 26.6% 17.1% 20.8% 23.6% 
% de Total 3.5% 14.6% 4.6% .9% 23.6% 

Total 

Contagem 75 297 146 24 542 
% dentro de 16) Gostarias de ter...? 13.8% 54.8% 26.9% 4.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 13.8% 54.8% 26.9% 4.4% 100.0% 

 

Questão 17: “O que poderia o telemóvel ter para poderes expressar emoções?” (Questão 

aberta: três sugestões) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q17_Opções para expressar emoção no 
telemóvel*Q20_Idade 

311 38.2% 503 61.8% 814 100.0% 

       
Q17_Opções para expressar emoção no telemóvel*Q20_Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Nada mais Contagem 3 22 11 1 37 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

8.1% 59.5% 29.7% 2.7%   

% dentro de Q20_Idade 6.0% 13.0% 13.9% 7.7%   
% de Total 1.0% 7.1% 3.5% .3% 11.9% 

Emoticons Contagem 11 49 16 4 80 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

13.8% 61.3% 20.0% 5.0%   

% dentro de Q20_Idade 22.0% 29.0% 20.3% 30.8
%   

% de Total 3.5% 15.8% 5.1% 1.3% 25.7% 
Emoticons mais 
variados/ Emoticons 
mais expressivos 

Contagem 5 26 11 0 42 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

11.9% 61.9% 26.2% .0%   

% dentro de Q20_Idade 10.0% 15.4% 13.9% .0%   
% de Total 1.6% 8.4% 3.5% .0% 13.5% 

Emoticons animados Contagem 1 5 4 0 10 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

10.0% 50.0% 40.0% .0%   

% dentro de Q20_Idade 2.0% 3.0% 5.1% .0%   
% de Total .3% 1.6% 1.3% .0% 3.2% 

Sons/ Clips de voz/ Sons 
nos SMS 

Contagem 6 29 20 2 57 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

10.5% 50.9% 35.1% 3.5%   

% dentro de Q20_Idade 12.0% 17.2% 25.3% 15.4
%   

% de Total 1.9% 9.3% 6.4% .6% 18.3% 
Imagens/ Fotografias/ 
Imagens das Emoções 

Contagem 7 19 8 4 38 
% dentro de Q17_Opções para expressar 18.4% 50.0% 21.1% 10.5   



emoção no telemóvel % 
% dentro de Q20_Idade 14.0% 11.2% 10.1% 30.8

%   

% de Total 2.3% 6.1% 2.6% 1.3% 12.2% 
Imagens animadas Contagem 0 2 3 1 6 

% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

.0% 33.3% 50.0% 16.7
%   

% dentro de Q20_Idade .0% 1.2% 3.8% 7.7%   
% de Total .0% .6% 1.0% .3% 1.9% 

Musicas Contagem 3 3 1 0 7 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

42.9% 42.9% 14.3% .0%   

% dentro de Q20_Idade 6.0% 1.8% 1.3% .0%   
% de Total 1.0% 1.0% .3% .0% 2.3% 

WebCam/ Camara 
fotografica para auto-
retrato e associa-lo a 
uma Emoção/ Gravador 
de imagens e mostra.las 
enquanto se fala 

Contagem 17 23 8 2 50 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

34.0% 46.0% 16.0% 4.0%   

% dentro de Q20_Idade 34.0% 13.6% 10.1% 15.4
%   

% de Total 5.5% 7.4% 2.6% .6% 16.1% 
Telemovel com camara, 
Video-chamadas 

Contagem 8 17 7 2 34 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

23.5% 50.0% 20.6% 5.9%   

% dentro de Q20_Idade 16.0% 10.1% 8.9% 15.4
%   

% de Total 2.6% 5.5% 2.3% .6% 10.9% 
Video/ Clips de Video Contagem 3 7 3 0 13 

% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

23.1% 53.8% 23.1% .0%   

% dentro de Q20_Idade 6.0% 4.1% 3.8% .0%   
% de Total 1.0% 2.3% 1.0% .0% 4.2% 

Mudar de cor consoante 
a disposicao/ sentimento 
do utilizador 

Contagem 0 2 3 1 6 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

.0% 33.3% 50.0% 16.7
%   

% dentro de Q20_Idade .0% 1.2% 3.8% 7.7%   
% de Total .0% .6% 1.0% .3% 1.9% 

Wallpaper/ Fundos Contagem 1 1 0 0 2 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

50.0% 50.0% .0% .0%   

% dentro de Q20_Idade 2.0% .6% .0% .0%   
% de Total .3% .3% .0% .0% .6% 

Temas/ Formatacao 
conforme sentimento 
pretendido - cor de fundo 
e caracteristicas de letra 

Contagem 0 2 0 0 2 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

.0% 100.0% .0% .0%   

% dentro de Q20_Idade .0% 1.2% .0% .0%   
% de Total .0% .6% .0% .0% .6% 

Nomes das Emoções Contagem 0 1 0 0 1 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

.0% 100.0% .0% .0%   

% dentro de Q20_Idade .0% .6% .0% .0%   
% de Total .0% .3% .0% .0% .3% 

MSN Contagem 1 0 0 0 1 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

100.0% .0% .0% .0%   

% dentro de Q20_Idade 2.0% .0% .0% .0%   
% de Total .3% .0% .0% .0% .3% 

Internet Contagem 1 2 0 0 3 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

33.3% 66.7% .0% .0%   

% dentro de Q20_Idade 2.0% 1.2% .0% .0%   
% de Total .3% .6% .0% .0% 1.0% 

Microfone Contagem 1 3 1 0 5 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

20.0% 60.0% 20.0% .0%   

% dentro de Q20_Idade 2.0% 1.8% 1.3% .0%   
% de Total .3% 1.0% .3% .0% 1.6% 

Palavras/ Variacao 
grafica de texto 

Contagem 2 4 3 2 11 
% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

18.2% 36.4% 27.3% 18.2
%   

% dentro de Q20_Idade 4.0% 2.4% 3.8% 15.4
%   

% de Total .6% 1.3% 1.0% .6% 3.5% 
Outros Contagem 15 46 25 0 86 

% dentro de Q17_Opções para expressar 
emoção no telemóvel 

17.4% 53.5% 29.1% .0%   

% dentro de Q20_Idade 30.0% 27.2% 31.6% .0%   
% de Total 4.8% 14.8% 8.0% .0% 27.7% 

Total 
Contagem 50 169 79 13 311 
% de Total 16.1% 54.3% 25.4% 4.2% 100.0

% 
% de idade e de totais são baseados nos respondentes. 
a. Grupo 



 

Questão 18: “ E através da Net? Achas importante haver possibilidade de expressar 

emoções, enquanto comunicas?” (Questão fechada: resposta única) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

18) E através da Net? Achas...? * 20) 
Idade 

547 67.2% 267 32.8% 814 100.0% 

       
18) E através da Net? Achas importante haver possibilidade de expressar emoções, enquanto 
comunicas? * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 
Total     10-12 13-15 16-18 Mais de 18 

Muito pouco Contagem 5 22 15 3 45 
% dentro de 18) E através da Net? 
Achas...? 

11.1% 48.9% 33.3% 6.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 6.9% 7.2% 10.1% 13.0% 8.2% 
% de Total .9% 4.0% 2.7% .5% 8.2% 

Pouco Contagem 8 33 6 3 50 
% dentro de 18) E através da Net? 
Achas...? 

16.0% 66.0% 12.0% 6.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 11.1% 10.9% 4.1% 13.0% 9.1% 
% de Total 1.5% 6.0% 1.1% .5% 9.1% 

Médio Contagem 26 77 53 4 160 
% dentro de 18) E através da Net? 
Achas...? 

16.3% 48.1% 33.1% 2.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 36.1% 25.3% 35.8% 17.4% 29.3% 
% de Total 4.8% 14.1% 9.7% .7% 29.3% 

Muito Contagem 15 105 50 8 178 
% dentro de 18) E através da Net? 
Achas...? 

8.4% 59.0% 28.1% 4.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 20.8% 34.5% 33.8% 34.8% 32.5% 
% de Total 2.7% 19.2% 9.1% 1.5% 32.5% 

Mesmo muito Contagem 18 67 24 5 114 
% dentro de 18) E através da Net? 
Achas...? 

15.8% 58.8% 21.1% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 25.0% 22.0% 16.2% 21.7% 20.8% 
% de Total 3.3% 12.2% 4.4% .9% 20.8% 

Total 

Contagem 72 304 148 23 547 
% dentro de 18) E através da Net? 
Achas...? 

13.2% 55.6% 27.1% 4.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0
% 

100.0% 100.0% 100.0% 

% de Total 13.2% 55.6% 27.1% 4.2% 100.0% 

 

Questão 19: “Se sim, que tipo de coisas poderiam ser melhoradas ou inventadas? O que 

sugeres?” (Questão aberta: três sugestões) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q19_Sugestões...*Q20_Idade 152 18.7% 662 81.3% 814 100.0% 

       
Sugestões mais frequentes para a melhorias na Comunicação pela Internet, para expressar emoções 
(Q19 - questão aberta), por categoria Idade. 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Nao/ Nada mais Contagem 2 15 9 0 26 

% dentro de Q19_Sugestões... 7.7% 57.7% 34.6% .0%   
% dentro de Q20_Idade 9.1% 20.5% 18.0% .0%   
% de Total 1.3% 9.9% 5.9% .0% 17.1% 

Emoticons Contagem 3 13 6 0 22 
% dentro de Q19_Sugestões... 13.6% 59.1% 27.3% .0%   
% dentro de Q20_Idade 13.6% 17.8% 12.0% .0%   
% de Total 2.0% 8.6% 3.9% .0% 14.5% 

Emoticons mais variados/ 
Emoticons mais expressivos 

Contagem 2 8 3 1 14 
% dentro de Q19_Sugestões... 14.3% 57.1% 21.4% 7.1%   



% dentro de Q20_Idade 9.1% 11.0% 6.0% 14.3%   
% de Total 1.3% 5.3% 2.0% .7% 9.2% 

Emoticons animados Contagem 1 0 0 0 1 
% dentro de Q19_Sugestões... 100.0% .0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 4.5% .0% .0% .0%   
% de Total .7% .0% .0% .0% .7% 

Emoticons realistas/ 
Personalizados 

Contagem 0 3 2 0 5 
% dentro de Q19_Sugestões... .0% 60.0% 40.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 4.1% 4.0% .0%   
% de Total .0% 2.0% 1.3% .0% 3.3% 

Ver o interlocutor/ Uso de 
Webcam mais generalizado 
e melhor qualidade/ Video-
chamada 

Contagem 5 28 19 2 54 
% dentro de Q19_Sugestões... 9.3% 51.9% 35.2% 3.7%   
% dentro de Q20_Idade 22.7% 38.4% 38.0% 28.6%   
% de Total 3.3% 18.4% 12.5% 1.3% 35.5% 

Sons/ Clips de som/ Clips de 
voz 

Contagem 2 6 5 1 14 
% dentro de Q19_Sugestões... 14.3% 42.9% 35.7% 7.1%   
% dentro de Q20_Idade 9.1% 8.2% 10.0% 14.3%   
% de Total 1.3% 3.9% 3.3% .7% 9.2% 

Imagem/ Fotografias/ 
Simbolos expressivos 

Contagem 1 2 3 2 8 
% dentro de Q19_Sugestões... 12.5% 25.0% 37.5% 25.0%   
% dentro de Q20_Idade 4.5% 2.7% 6.0% 28.6%   
% de Total .7% 1.3% 2.0% 1.3% 5.3% 

Imagem animada/ 
Animacoes 

Contagem 0 1 3 0 4 
% dentro de Q19_Sugestões... .0% 25.0% 75.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.4% 6.0% .0%   
% de Total .0% .7% 2.0% .0% 2.6% 

Video/ Clips de video Contagem 2 0 2 0 4 
% dentro de Q19_Sugestões... 50.0% .0% 50.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 9.1% .0% 4.0% .0%   
% de Total 1.3% .0% 1.3% .0% 2.6% 

MSN/ servicos de 
Mensagem instantanea 

Contagem 1 1 0 0 2 
% dentro de Q19_Sugestões... 50.0% 50.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 4.5% 1.4% .0% .0%   
% de Total .7% .7% .0% .0% 1.3% 

Comunicação por voz tipo 
Skype 

Contagem 2 2 2 0 6 
% dentro de Q19_Sugestões... 33.3% 33.3% 33.3% .0%   
% dentro de Q20_Idade 9.1% 2.7% 4.0% .0%   
% de Total 1.3% 1.3% 1.3% .0% 3.9% 

Outros Contagem 5 24 13 2 44 
% dentro de Q19_Sugestões... 11.4% 54.5% 29.5% 4.5%   
% dentro de Q20_Idade 22.7% 32.9% 26.0% 28.6%   
% de Total 3.3% 15.8% 8.6% 1.3% 28.9% 

Total Contagem 22 73 50 7 152 
% de Total 14.5% 48.0% 32.9% 4.6% 100.0% 

 

Questões Grupo IV: Sobre ti 

Questão 20/21: “A tua Idade”/”Sexo”  

 Sumário dos Casos 
  
  
  

Casos 
Válidos Omissos Total 

N % N % N % 
21) Sexo * 20) A Idade 645 79.2% 169 20.8% 814 100.0% 
        

21) Sexo * 20) Idade  - Análise cruzada 
      20) Idade 

Total       10-12 13-15 16-18 Mais de 18 
21) Sexo feminino Contagem 56 258 116 23 453 

% dentro de 21) Sexo 12.4% 57.0% 25.6% 5.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 59.6% 72.3% 69.9% 82.1% 70.2% 
% de Total 8.7% 40.0% 18.0% 3.6% 70.2% 

masculino Contagem 38 99 50 5 192 
% dentro de 21) Sexo 19.8% 51.6% 26.0% 2.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 40.4% 27.7% 30.1% 17.9% 29.8% 
% de Total 5.9% 15.3% 7.8% .8% 29.8% 

Total Contagem 94 357 166 28 645 
% dentro de 21) Sexo 14.6% 55.3% 25.7% 4.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.6% 55.3% 25.7% 4.3% 100.0% 



 

Questão 22: “O que gostas de fazer?” (Questão fechada: resposta única a cada sub-

questão) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

22_1 O que gostas de fazer? Jogar Playstation/Nintendo * 20) 
Idade 

588 72.2% 226 27.8% 814 100.0% 

22_2 O que gostas de fazer? Prática  r desporto * 20) Idade 631 77.5% 183 22.5% 814 100.0% 
22_3 O que gostas de fazer? Ver televisão * 20) Idade 638 78.4% 176 21.6% 814 100.0% 
22_4 O que gostas de fazer? Ler  * 20) Idade 632 77.6% 182 22.4% 814 100.0% 
22_5 O que gostas de fazer? Ir ao cinema * 20) Idade 635 78.0% 179 22.0% 814 100.0% 
22_6 O que gostas de fazer? Conversar com os amigos * 20) 
Idade 

635 78.0% 179 22.0% 814 100.0% 

22_7 O que gostas de fazer? Ir ao futebol * 20) Idade 576 70.8% 238 29.2% 814 100.0% 
22_8 O que gostas de fazer? Ir às compras * 20) Idade 629 77.3% 185 22.7% 814 100.0% 
22_9 O que gostas de fazer? Usar/ estar no Hi5 ou Facebook ou 
MySpace * 20) Idade 

515 63.3% 299 36.7% 814 100.0% 

22_10 O que gostas de fazer? Falar ao telemóvel * 20) Idade 624 76.7% 190 23.3% 814 100.0% 
22_11 O que gostas de fazer? Enviar SMS, MMS * 20) Idade 621 76.3% 193 23.7% 814 100.0% 
22_12 O que gostas de fazer? Navegar na Net * 20) Idade 636 78.1% 178 21.9% 814 100.0% 
22_13 O que gostas de fazer? Ouvir música * 20) Idade 636 78.1% 178 21.9% 814 100.0% 
22_14 O que gostas de fazer? Sair à noite * 20) Idade 564 69.3% 250 30.7% 814 100.0% 
22_15 O que gostas de fazer? Namorar * 20) Idade 409 50.2% 405 49.8% 814 100.0% 
22_16 O que gostas de fazer? Viajar * 20) Idade 632 77.6% 182 22.4% 814 100.0% 

       

22_1 O que gostas de fazer? Jogar Playstation ou Nintendo * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito Pouco Contagem 8 78 56 6 148 

% dentro de 22_1) O que gostas de fazer? Jogar 
Playstation ou Nintendo 

5.4% 52.7% 37.8% 4.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 9.4% 23.1% 38.1% 33.3% 25.2% 
% de Total 1.4% 13.3% 9.5% 1.0% 25.2% 

Pouco Contagem 8 52 27 4 91 
% dentro de 22_1) O que gostas de fazer? Jogar 
Playstation ou Nintendo 

8.8% 57.1% 29.7% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 9.4% 15.4% 18.4% 22.2% 15.5% 
% de Total 1.4% 8.8% 4.6% .7% 15.5% 

Medio Contagem 22 96 34 2 154 
% dentro de 22_1) O que gostas de fazer? Jogar 
Playstation ou Nintendo 

14.3% 62.3% 22.1% 1.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 25.9% 28.4% 23.1% 11.1% 26.2% 
% de Total 3.7% 16.3% 5.8% .3% 26.2% 

Muito Contagem 23 67 22 3 115 
% dentro de 22_1) O que gostas de fazer? Jogar 
Playstation ou Nintendo 

20.0% 58.3% 19.1% 2.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 27.1% 19.8% 15.0% 16.7% 19.6% 
% de Total 3.9% 11.4% 3.7% .5% 19.6% 

Mesmo muito Contagem 24 45 8 3 80 
% dentro de 22_1) O que gostas de fazer? Jogar 
Playstation ou Nintendo 

30.0% 56.3% 10.0% 3.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 28.2% 13.3% 5.4% 16.7% 13.6% 
% de Total 4.1% 7.7% 1.4% .5% 13.6% 

Total Contagem 85 338 147 18 588 
% dentro de 22_1) O que gostas de fazer? Jogar 
Playstation ou Nintendo 

14.5% 57.5% 25.0% 3.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.5% 57.5% 25.0% 3.1% 100.0% 

       

22_2 O que gostas de fazer? Prática  r desporto * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito Pouco Contagem 6 11 1 2 20 

% dentro de 22_2) O que gostas de fazer? 
Desporto 

30.0% 55.0% 5.0% 10.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 6.5% 3.1% .6% 8.3% 3.2% 
% de Total 1.0% 1.7% .2% .3% 3.2% 

Pouco Contagem 3 17 12 1 33 



% dentro de 22_2) O que gostas de fazer? 
Desporto 

9.1% 51.5% 36.4% 3.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 3.2% 4.8% 7.5% 4.2% 5.2% 
% de Total .5% 2.7% 1.9% .2% 5.2% 

Medio Contagem 16 71 42 9 138 
% dentro de 22_2) O que gostas de fazer? 
Desporto 

11.6% 51.4% 30.4% 6.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 17.2% 20.1% 26.1% 37.5% 21.9% 
% de Total 2.5% 11.3% 6.7% 1.4% 21.9% 

Muito Contagem 36 118 51 6 211 
% dentro de 22_2) O que gostas de fazer? 
Desporto 

17.1% 55.9% 24.2% 2.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 38.7% 33.4% 31.7% 25.0% 33.4% 
% de Total 5.7% 18.7% 8.1% 1.0% 33.4% 

Mesmo muito Contagem 32 136 55 6 229 
% dentro de 22_2) O que gostas de fazer? 
Desporto 

14.0% 59.4% 24.0% 2.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 34.4% 38.5% 34.2% 25.0% 36.3% 
% de Total 5.1% 21.6% 8.7% 1.0% 36.3% 

Total Contagem 93 353 161 24 631 
% dentro de 22_2) O que gostas de fazer? 
Desporto 

14.7% 55.9% 25.5% 3.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.7% 55.9% 25.5% 3.8% 100.0% 

       
       

22_3 O que gostas de fazer? Ver televisão * 20) Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito Pouco Contagem 1 9 5 0 15 

% dentro de 22_3) O que gostas de fazer? Ver Tv 6.7% 60.0% 33.3% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 1.0% 2.5% 3.1% .0% 2.4% 
% de Total .2% 1.4% .8% .0% 2.4% 

Pouco Contagem 5 28 15 2 50 
% dentro de 22_3) O que gostas de fazer? Ver Tv 10.0% 56.0% 30.0% 4.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 5.2% 7.9% 9.2% 7.7% 7.8% 
% de Total .8% 4.4% 2.4% .3% 7.8% 

Medio Contagem 18 105 52 10 185 
% dentro de 22_3) O que gostas de fazer? Ver Tv 9.7% 56.8% 28.1% 5.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 18.8% 29.7% 31.9% 38.5% 29.0% 
% de Total 2.8% 16.5% 8.2% 1.6% 29.0% 

Muito Contagem 47 137 63 8 255 
% dentro de 22_3) O que gostas de fazer? Ver Tv 18.4% 53.7% 24.7% 3.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 49.0% 38.8% 38.7% 30.8% 40.0% 
% de Total 7.4% 21.5% 9.9% 1.3% 40.0% 

Mesmo muito Contagem 25 74 28 6 133 
% dentro de 22_3) O que gostas de fazer? Ver Tv 18.8% 55.6% 21.1% 4.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 26.0% 21.0% 17.2% 23.1% 20.8% 
% de Total 3.9% 11.6% 4.4% .9% 20.8% 

Total Contagem 96 353 163 26 638 
% dentro de 22_3) O que gostas de fazer? Ver Tv 15.0% 55.3% 25.5% 4.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 15.0% 55.3% 25.5% 4.1% 100.0% 

       
       

22_4 O que gostas de fazer? Ler  * 20) Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito Pouco Contagem 7 29 13 1 50 

% dentro de 22_4) O que gostas de fazer? Ler  14.0% 58.0% 26.0% 2.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 7.4% 8.2% 8.2% 3.8% 7.9% 
% de Total 1.1% 4.6% 2.1% .2% 7.9% 

Pouco Contagem 6 31 12 0 49 
% dentro de 22_4) O que gostas de fazer? Ler  12.2% 63.3% 24.5% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 6.3% 8.8% 7.5% .0% 7.8% 
% de Total .9% 4.9% 1.9% .0% 7.8% 

Medio Contagem 22 85 39 7 153 
% dentro de 22_4) O que gostas de fazer? Ler  14.4% 55.6% 25.5% 4.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 23.2% 24.1% 24.5% 26.9% 24.2% 
% de Total 3.5% 13.4% 6.2% 1.1% 24.2% 

Muito Contagem 31 103 53 8 195 
% dentro de 22_4) O que gostas de fazer? Ler  15.9% 52.8% 27.2% 4.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 32.6% 29.3% 33.3% 30.8% 30.9% 
% de Total 4.9% 16.3% 8.4% 1.3% 30.9% 

Mesmo muito Contagem 29 104 42 10 185 
% dentro de 22_4) O que gostas de fazer? Ler  15.7% 56.2% 22.7% 5.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 30.5% 29.5% 26.4% 38.5% 29.3% 
% de Total 4.6% 16.5% 6.6% 1.6% 29.3% 



Total Contagem 95 352 159 26 632 
% dentro de 22_4) O que gostas de fazer? Ler  15.0% 55.7% 25.2% 4.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 15.0% 55.7% 25.2% 4.1% 100.0% 

 

       
22_5 O que gostas de fazer? Ir ao cinema * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito 
Pouco 

Contagem 4 5 1 1 11 
% dentro de 22_5) O que gostas de fazer? Ir ao 
cinema 

36.4% 45.5% 9.1% 9.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 4.2% 1.4% .6% 4.3% 1.7% 
% de Total .6% .8% .2% .2% 1.7% 

Pouco Contagem 3 12 4 3 22 
% dentro de 22_5) O que gostas de fazer? Ir ao 
cinema 

13.6% 54.5% 18.2% 13.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 3.2% 3.4% 2.5% 13.0% 3.5% 
% de Total .5% 1.9% .6% .5% 3.5% 

Medio Contagem 9 54 28 1 92 
% dentro de 22_5) O que gostas de fazer? Ir ao 
cinema 

9.8% 58.7% 30.4% 1.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 9.5% 15.2% 17.4% 4.3% 14.5% 
% de Total 1.4% 8.5% 4.4% .2% 14.5% 

Muito Contagem 38 153 71 8 270 
% dentro de 22_5) O que gostas de fazer? Ir ao 
cinema 

14.1% 56.7% 26.3% 3.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 40.0% 43.0% 44.1% 34.8% 42.5% 
% de Total 6.0% 24.1% 11.2% 1.3% 42.5% 

Mesmo 
muito 

Contagem 41 132 57 10 240 
% dentro de 22_5) O que gostas de fazer? Ir ao 
cinema 

17.1% 55.0% 23.8% 4.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 43.2% 37.1% 35.4% 43.5% 37.8% 
% de Total 6.5% 20.8% 9.0% 1.6% 37.8% 

Total Contagem 95 356 161 23 635 
% dentro de 22_5) O que gostas de fazer? Ir ao 
cinema 

15.0% 56.1% 25.4% 3.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 15.0% 56.1% 25.4% 3.6% 100.0% 

       
       

22_6 O que gostas de fazer? Conversar com os amigos * 20) Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito 
Pouco 

Contagem 0 4 0 2 6 
% dentro de 22_6) O que gostas de fazer? Conversar 
com os amigos 

.0% 66.7% .0% 33.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade .0% 1.1% .0% 7.7% .9% 
% de Total .0% .6% .0% .3% .9% 

Pouco Contagem 4 3 2 0 9 
% dentro de 22_6) O que gostas de fazer? Conversar 
com os amigos 

44.4% 33.3% 22.2% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 4.3% .8% 1.3% .0% 1.4% 
% de Total .6% .5% .3% .0% 1.4% 

Medio Contagem 6 21 7 4 38 
% dentro de 22_6) O que gostas de fazer? Conversar 
com os amigos 

15.8% 55.3% 18.4% 10.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 6.4% 5.9% 4.4% 15.4% 6.0% 
% de Total .9% 3.3% 1.1% .6% 6.0% 

Muito Contagem 31 95 45 7 178 
% dentro de 22_6) O que gostas de fazer? Conversar 
com os amigos 

17.4% 53.4% 25.3% 3.9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 33.0% 26.8% 28.1% 26.9% 28.0% 
% de Total 4.9% 15.0% 7.1% 1.1% 28.0% 

Mesmo 
muito 

Contagem 53 232 106 13 404 
% dentro de 22_6) O que gostas de fazer? Conversar 
com os amigos 

13.1% 57.4% 26.2% 3.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 56.4% 65.4% 66.3% 50.0% 63.6% 
% de Total 8.3% 36.5% 16.7% 2.0% 63.6% 

Total Contagem 94 355 160 26 635 
% dentro de 22_6) O que gostas de fazer? Conversar 
com os amigos 

14.8% 55.9% 25.2% 4.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.8% 55.9% 25.2% 4.1% 100.0% 

       
       



22_7 O que gostas de fazer? Ir ao futebol * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito 
Pouco 

Contagem 20 121 60 9 210 
% dentro de 22_7) O que gostas de fazer? Ir ao 
futebol 

9.5% 57.6% 28.6% 4.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 25.6% 36.7% 40.0% 50.0% 36.5% 
% de Total 3.5% 21.0% 10.4% 1.6% 36.5% 

Pouco Contagem 12 61 24 3 100 
% dentro de 22_7) O que gostas de fazer? Ir ao 
futebol 

12.0% 61.0% 24.0% 3.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 15.4% 18.5% 16.0% 16.7% 17.4% 
% de Total 2.1% 10.6% 4.2% .5% 17.4% 

Medio Contagem 18 63 38 4 123 
% dentro de 22_7) O que gostas de fazer? Ir ao 
futebol 

14.6% 51.2% 30.9% 3.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 23.1% 19.1% 25.3% 22.2% 21.4% 
% de Total 3.1% 10.9% 6.6% .7% 21.4% 

Muito Contagem 11 49 12 0 72 
% dentro de 22_7) O que gostas de fazer? Ir ao 
futebol 

15.3% 68.1% 16.7% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 14.1% 14.8% 8.0% .0% 12.5% 
% de Total 1.9% 8.5% 2.1% .0% 12.5% 

Mesmo 
muito 

Contagem 17 36 16 2 71 
% dentro de 22_7) O que gostas de fazer? Ir ao 
futebol 

23.9% 50.7% 22.5% 2.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 21.8% 10.9% 10.7% 11.1% 12.3% 
% de Total 3.0% 6.3% 2.8% .3% 12.3% 

Total Contagem 78 330 150 18 576 
% dentro de 22_7) O que gostas de fazer? Ir ao 
futebol 

13.5% 57.3% 26.0% 3.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 13.5% 57.3% 26.0% 3.1% 100.0% 

       
       
       

22_8 O que gostas de fazer? Ir às compras * 20) Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito 
Pouco 

Contagem 15 47 19 1 82 
% dentro de 22_8) O que gostas de fazer? Ir às 
compras 

18.3% 57.3% 23.2% 1.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 16.1% 13.4% 11.9% 4.0% 13.0% 
% de Total 2.4% 7.5% 3.0% .2% 13.0% 

Pouco Contagem 13 36 20 1 70 
% dentro de 22_8) O que gostas de fazer? Ir às 
compras 

18.6% 51.4% 28.6% 1.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 14.0% 10.2% 12.6% 4.0% 11.1% 
% de Total 2.1% 5.7% 3.2% .2% 11.1% 

Medio Contagem 20 70 29 6 125 
% dentro de 22_8) O que gostas de fazer? Ir às 
compras 

16.0% 56.0% 23.2% 4.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 21.5% 19.9% 18.2% 24.0% 19.9% 
% de Total 3.2% 11.1% 4.6% 1.0% 19.9% 

Muito Contagem 28 91 45 11 175 
% dentro de 22_8) O que gostas de fazer? Ir às 
compras 

16.0% 52.0% 25.7% 6.3% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 30.1% 25.9% 28.3% 44.0% 27.8% 
% de Total 4.5% 14.5% 7.2% 1.7% 27.8% 

Mesmo 
muito 

Contagem 17 108 46 6 177 
% dentro de 22_8) O que gostas de fazer? Ir às 
compras 

9.6% 61.0% 26.0% 3.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 18.3% 30.7% 28.9% 24.0% 28.1% 
% de Total 2.7% 17.2% 7.3% 1.0% 28.1% 

Total Contagem 93 352 159 25 629 
% dentro de 22_8) O que gostas de fazer? Ir às 
compras 

14.8% 56.0% 25.3% 4.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.8% 56.0% 25.3% 4.0% 100.0% 

       
       

22_9 O que gostas de fazer? Usar/ estar no Hi5 ou Facebook ou MySpace * 20) Idade  - Análise 
cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Muito 
Pouco 

Contagem 17 75 53 5 150 
% dentro de 22_9) O que gostas de fazer? Usar/ estar 11.3% 50.0% 35.3% 3.3% 100.0% 



no Hi5 ou Facebook ou MySpace 
% dentro de 20) Idade 30.9% 25.4% 36.1% 27.8% 29.1% 
% de Total 3.3% 14.6% 10.3% 1.0% 29.1% 

Pouco Contagem 6 53 25 5 89 
% dentro de 22_9) O que gostas de fazer? Usar/ estar 
no Hi5 ou Facebook ou MySpace 

6.7% 59.6% 28.1% 5.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 10.9% 18.0% 17.0% 27.8% 17.3% 
% de Total 1.2% 10.3% 4.9% 1.0% 17.3% 

Medio Contagem 16 79 46 4 145 
% dentro de 22_9) O que gostas de fazer? Usar/ estar 
no Hi5 ou Facebook ou MySpace 

11.0% 54.5% 31.7% 2.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 29.1% 26.8% 31.3% 22.2% 28.2% 
% de Total 3.1% 15.3% 8.9% .8% 28.2% 

Muito Contagem 9 56 13 0 78 
% dentro de 22_9) O que gostas de fazer? Usar/ estar 
no Hi5 ou Facebook ou MySpace 

11.5% 71.8% 16.7% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 16.4% 19.0% 8.8% .0% 15.1% 
% de Total 1.7% 10.9% 2.5% .0% 15.1% 

Mesmo 
muito 

Contagem 7 32 10 4 53 
% dentro de 22_9) O que gostas de fazer? Usar/ estar 
no Hi5 ou Facebook ou MySpace 

13.2% 60.4% 18.9% 7.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 12.7% 10.8% 6.8% 22.2% 10.3% 
% de Total 1.4% 6.2% 1.9% .8% 10.3% 

Total Contagem 55 295 147 18 515 
% dentro de 22_9) O que gostas de fazer? Usar/ estar 
no Hi5 ou Facebook ou MySpace 

10.7% 57.3% 28.5% 3.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 10.7% 57.3% 28.5% 3.5% 100.0% 

 

22_10 O que gostas de fazer? Falar ao telemóvel * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito 
Pouco 

Contagem 11 35 9 3 58 
% dentro de 22_10) O que gostas de fazer? Falar ao 
telemóvel 

19.0% 60.3% 15.5% 5.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 12.4% 9.9% 5.6% 13.0% 9.3% 
% de Total 1.8% 5.6% 1.4% .5% 9.3% 

Pouco Contagem 17 57 28 4 106 
% dentro de 22_10) O que gostas de fazer? Falar ao 
telemóvel 

16.0% 53.8% 26.4% 3.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 19.1% 16.2% 17.5% 17.4% 17.0% 
% de Total 2.7% 9.1% 4.5% .6% 17.0% 

Medio Contagem 40 114 60 9 223 
% dentro de 22_10) O que gostas de fazer? Falar ao 
telemóvel 

17.9% 51.1% 26.9% 4.0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 44.9% 32.4% 37.5% 39.1% 35.7% 
% de Total 6.4% 18.3% 9.6% 1.4% 35.7% 

Muito Contagem 16 88 39 3 146 
% dentro de 22_10) O que gostas de fazer? Falar ao 
telemóvel 

11.0% 60.3% 26.7% 2.1% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 18.0% 25.0% 24.4% 13.0% 23.4% 
% de Total 2.6% 14.1% 6.3% .5% 23.4% 

Mesmo 
muito 

Contagem 5 58 24 4 91 
% dentro de 22_10) O que gostas de fazer? Falar ao 
telemóvel 

5.5% 63.7% 26.4% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 5.6% 16.5% 15.0% 17.4% 14.6% 
% de Total .8% 9.3% 3.8% .6% 14.6% 

Total Contagem 89 352 160 23 624 
% dentro de 22_10) O que gostas de fazer? Falar ao 
telemóvel 

14.3% 56.4% 25.6% 3.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.3% 56.4% 25.6% 3.7% 100.0% 

       
       

22_11 O que gostas de fazer? Enviar SMS, MMS * 20) Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito 
Pouco 

Contagem 15 28 14 4 61 
% dentro de 22_10) O que gostas de fazer? Enviar SMS, 
MMS 

24.6% 45.9% 23.0% 6.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 17.4% 8.0% 8.6% 17.4% 9.8% 
% de Total 2.4% 4.5% 2.3% .6% 9.8% 

Pouco Contagem 15 43 21 4 83 
% dentro de 22_10) O que gostas de fazer? Enviar SMS, 
MMS 

18.1% 51.8% 25.3% 4.8% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 17.4% 12.3% 13.0% 17.4% 13.4% 



% de Total 2.4% 6.9% 3.4% .6% 13.4% 
Medio Contagem 26 99 42 6 173 

% dentro de 22_10) O que gostas de fazer? Enviar SMS, 
MMS 

15.0% 57.2% 24.3% 3.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 30.2% 28.3% 25.9% 26.1% 27.9% 
% de Total 4.2% 15.9% 6.8% 1.0% 27.9% 

Muito Contagem 16 101 49 4 170 
% dentro de 22_10) O que gostas de fazer? Enviar SMS, 
MMS 

9.4% 59.4% 28.8% 2.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 18.6% 28.9% 30.2% 17.4% 27.4% 
% de Total 2.6% 16.3% 7.9% .6% 27.4% 

Mesmo 
muito 

Contagem 14 79 36 5 134 
% dentro de 22_10) O que gostas de fazer? Enviar SMS, 
MMS 

10.4% 59.0% 26.9% 3.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 16.3% 22.6% 22.2% 21.7% 21.6% 
% de Total 2.3% 12.7% 5.8% .8% 21.6% 

Total Contagem 86 350 162 23 621 
% dentro de 22_10) O que gostas de fazer? Enviar SMS, 
MMS 

13.8% 56.4% 26.1% 3.7% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 13.8% 56.4% 26.1% 3.7% 100.0% 

       
       

22_12 O que gostas de fazer? Navegar na Net * 20) Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito 
Pouco 

Contagem 2 6 5 2 15 
% dentro de 22_12) O que gostas de fazer? Navegar na Net 13.3% 40.0% 33.3% 13.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 2.2% 1.7% 3.1% 7.4% 2.4% 
% de Total .3% .9% .8% .3% 2.4% 

Pouco Contagem 8 16 5 3 32 
% dentro de 22_12) O que gostas de fazer? Navegar na Net 25.0% 50.0% 15.6% 9.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 8.6% 4.5% 3.1% 11.1% 5.0% 
% de Total 1.3% 2.5% .8% .5% 5.0% 

Medio Contagem 21 101 62 7 191 
% dentro de 22_12) O que gostas de fazer? Navegar na Net 11.0% 52.9% 32.5% 3.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 22.6% 28.4% 38.8% 25.9% 30.0% 
% de Total 3.3% 15.9% 9.7% 1.1% 30.0% 

Muito Contagem 35 136 64 10 245 
% dentro de 22_12) O que gostas de fazer? Navegar na Net 14.3% 55.5% 26.1% 4.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 37.6% 38.2% 40.0% 37.0% 38.5% 
% de Total 5.5% 21.4% 10.1% 1.6% 38.5% 

Mesmo 
muito 

Contagem 27 97 24 5 153 
% dentro de 22_12) O que gostas de fazer? Navegar na Net 17.6% 63.4% 15.7% 3.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 29.0% 27.2% 15.0% 18.5% 24.1% 
% de Total 4.2% 15.3% 3.8% .8% 24.1% 

Total Contagem 93 356 160 27 636 
% dentro de 22_12) O que gostas de fazer? Navegar na Net 14.6% 56.0% 25.2% 4.2% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.6% 56.0% 25.2% 4.2% 100.0% 

       
       

22_13 O que gostas de fazer? Ouvir música * 20) Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito Pouco Contagem 2 3 0 2 7 
% dentro de 22_13) O que gostas de fazer? Ouvir 
música 

28.6% 42.9% .0% 28.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 2.2% .8% .0% 8.0% 1.1% 
% de Total .3% .5% .0% .3% 1.1% 

Pouco Contagem 7 7 3 0 17 
% dentro de 22_13) O que gostas de fazer? Ouvir 
música 

41.2% 41.2% 17.6% .0% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 7.5% 2.0% 1.9% .0% 2.7% 
% de Total 1.1% 1.1% .5% .0% 2.7% 

Medio Contagem 15 30 19 5 69 
% dentro de 22_13) O que gostas de fazer? Ouvir 
música 

21.7% 43.5% 27.5% 7.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 16.1% 8.4% 11.7% 20.0% 10.8% 
% de Total 2.4% 4.7% 3.0% .8% 10.8% 

Muito Contagem 33 95 41 8 177 
% dentro de 22_13) O que gostas de fazer? Ouvir 
música 

18.6% 53.7% 23.2% 4.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 35.5% 26.7% 25.3% 32.0% 27.8% 
% de Total 5.2% 14.9% 6.4% 1.3% 27.8% 

Mesmo 
muito 

Contagem 36 221 99 10 366 
% dentro de 22_13) O que gostas de fazer? Ouvir 
música 

9.8% 60.4% 27.0% 2.7% 100.0% 



% dentro de 20) Idade 38.7% 62.1% 61.1% 40.0% 57.5% 
% de Total 5.7% 34.7% 15.6% 1.6% 57.5% 

Total Contagem 93 356 162 25 636 
% dentro de 22_13) O que gostas de fazer? Ouvir 
música 

14.6% 56.0% 25.5% 3.9% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.6% 56.0% 25.5% 3.9% 100.0% 

       
       

22_14 O que gostas de fazer? Sair à noite * 20) Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito Pouco Contagem 9 25 11 4 49 
% dentro de 22_14) O que gostas de fazer? Sair à 
noite 

18.4% 51.0% 22.4% 8.2% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 14.1% 7.9% 7.0% 16.0% 8.7% 
% de Total 1.6% 4.4% 2.0% .7% 8.7% 

Pouco Contagem 8 39 7 2 56 
% dentro de 22_14) O que gostas de fazer? Sair à 
noite 

14.3% 69.6% 12.5% 3.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 12.5% 12.3% 4.4% 8.0% 9.9% 
% de Total 1.4% 6.9% 1.2% .4% 9.9% 

Medio Contagem 17 63 44 6 130 
% dentro de 22_14) O que gostas de fazer? Sair à 
noite 

13.1% 48.5% 33.8% 4.6% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 26.6% 19.9% 27.8% 24.0% 23.0% 
% de Total 3.0% 11.2% 7.8% 1.1% 23.0% 

Muito Contagem 15 87 48 7 157 
% dentro de 22_14) O que gostas de fazer? Sair à 
noite 

9.6% 55.4% 30.6% 4.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 23.4% 27.4% 30.4% 28.0% 27.8% 
% de Total 2.7% 15.4% 8.5% 1.2% 27.8% 

Mesmo 
muito 

Contagem 15 103 48 6 172 
% dentro de 22_14) O que gostas de fazer? Sair à 
noite 

8.7% 59.9% 27.9% 3.5% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 23.4% 32.5% 30.4% 24.0% 30.5% 
% de Total 2.7% 18.3% 8.5% 1.1% 30.5% 

Total Contagem 64 317 158 25 564 
% dentro de 22_14) O que gostas de fazer? Sair à 
noite 

11.3% 56.2% 28.0% 4.4% 100.0% 

% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 11.3% 56.2% 28.0% 4.4% 100.0% 

       
       

22_15 O que gostas de fazer? Namorar * 20) Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito Pouco Contagem 9 14 4 2 29 
% dentro de 22_15) O que gostas de fazer? Namorar 31.0% 48.3% 13.8% 6.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.7% 6.3% 3.1% 9.5% 7.1% 
% de Total 2.2% 3.4% 1.0% .5% 7.1% 

Pouco Contagem 4 9 2 0 15 
% dentro de 22_15) O que gostas de fazer? Namorar 26.7% 60.0% 13.3% .0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 11.4% 4.0% 1.5% .0% 3.7% 
% de Total 1.0% 2.2% .5% .0% 3.7% 

Medio Contagem 9 21 13 2 45 
% dentro de 22_15) O que gostas de fazer? Namorar 20.0% 46.7% 28.9% 4.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 25.7% 9.4% 10.0% 9.5% 11.0% 
% de Total 2.2% 5.1% 3.2% .5% 11.0% 

Muito Contagem 6 72 42 8 128 
% dentro de 22_15) O que gostas de fazer? Namorar 4.7% 56.3% 32.8% 6.3% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 17.1% 32.3% 32.3% 38.1% 31.3% 
% de Total 1.5% 17.6% 10.3% 2.0% 31.3% 

Mesmo 
muito 

Contagem 7 107 69 9 192 
% dentro de 22_15) O que gostas de fazer? Namorar 3.6% 55.7% 35.9% 4.7% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 20.0% 48.0% 53.1% 42.9% 46.9% 
% de Total 1.7% 26.2% 16.9% 2.2% 46.9% 

Total Contagem 35 223 130 21 409 
% dentro de 22_15) O que gostas de fazer? Namorar 8.6% 54.5% 31.8% 5.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 8.6% 54.5% 31.8% 5.1% 100.0% 

       
       

22_16 O que gostas de fazer? Viajar * 20) Idade  - Análise cruzada 
    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Muito Pouco Contagem 3 4 0 1 8 



% dentro de 22_16) O que gostas de fazer? Viajar 37.5% 50.0% .0% 12.5% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 3.4% 1.1% .0% 3.8% 1.3% 
% de Total .5% .6% .0% .2% 1.3% 

Pouco Contagem 6 8 3 1 18 
% dentro de 22_16) O que gostas de fazer? Viajar 33.3% 44.4% 16.7% 5.6% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 6.7% 2.3% 1.8% 3.8% 2.8% 
% de Total .9% 1.3% .5% .2% 2.8% 

Medio Contagem 10 45 13 2 70 
% dentro de 22_16) O que gostas de fazer? Viajar 14.3% 64.3% 18.6% 2.9% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 11.2% 12.7% 8.0% 7.7% 11.1% 
% de Total 1.6% 7.1% 2.1% .3% 11.1% 

Muito Contagem 30 90 55 8 183 
% dentro de 22_16) O que gostas de fazer? Viajar 16.4% 49.2% 30.1% 4.4% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 33.7% 25.4% 33.7% 30.8% 29.0% 
% de Total 4.7% 14.2% 8.7% 1.3% 29.0% 

Mesmo 
muito 

Contagem 40 207 92 14 353 
% dentro de 22_16) O que gostas de fazer? Viajar 11.3% 58.6% 26.1% 4.0% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 44.9% 58.5% 56.4% 53.8% 55.9% 
% de Total 6.3% 32.8% 14.6% 2.2% 55.9% 

Total Contagem 89 354 163 26 632 
% dentro de 22_16) O que gostas de fazer? Viajar 14.1% 56.0% 25.8% 4.1% 100.0% 
% dentro de 20) Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.1% 56.0% 25.8% 4.1% 100.0% 

 

Questão 23: “Que outras coisas gostas de fazer? (Questão aberta: três sugestões) 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q23_"O que gostas de fazer" (questão aberta)*Q20_Idade 431 52.9% 383 47.1% 814 100.0% 
       

Q23 "O que gostas de fazer" (questão aberta)*Q20_Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Nao/ Nada Contagem 0 3 2 0 5 

% dentro de Q23_O que gostas...? .0% 60.0% 40.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.2% 1.9% .0%   
% de Total .0% .7% .5% .0% 1.2% 

Interagir com animais Contagem 1 8 6 1 16 
% dentro de Q23_O que gostas...? 6.3% 50.0% 37.5% 6.3%   
% dentro de Q20_Idade 1.4% 3.3% 5.6% 9.1%   
% de Total .2% 1.9% 1.4% .2% 3.7% 

Estar com a familia Contagem 11 21 9 2 43 
% dentro de Q23_O que gostas...? 25.6% 48.8% 20.9% 4.7%   
% dentro de Q20_Idade 15.9% 8.6% 8.3% 18.2%   
% de Total 2.6% 4.9% 2.1% .5% 10.0% 

Estar com os amigos/ Sair com 
os amigos/ Conviver/ Dançar 

Contagem 27 72 26 3 128 
% dentro de Q23_O que gostas...? 21.1% 56.3% 20.3% 2.3%   
% dentro de Q20_Idade 39.1% 29.6% 24.1% 27.3%   
% de Total 6.3% 16.7% 6.0% .7% 29.7% 

Conversar Contagem 2 5 2 0 9 
% dentro de Q23_O que gostas...? 22.2% 55.6% 22.2% .0%   
% dentro de Q20_Idade 2.9% 2.1% 1.9% .0%   
% de Total .5% 1.2% .5% .0% 2.1% 

Brincar/ Divertir-me/ Jogar Contagem 12 24 5 0 41 
% dentro de Q23_O que gostas...? 29.3% 58.5% 12.2% .0%   
% dentro de Q20_Idade 17.4% 9.9% 4.6% .0%   
% de Total 2.8% 5.6% 1.2% .0% 9.5% 

Dormir/ Descansar Contagem 3 20 8 1 32 
% dentro de Q23_O que gostas...? 9.4% 62.5% 25.0% 3.1%   
% dentro de Q20_Idade 4.3% 8.2% 7.4% 9.1%   
% de Total .7% 4.6% 1.9% .2% 7.4% 

Passear/ Usufruir do ar livre/ 
Viajar 

Contagem 15 74 34 5 128 
% dentro de Q23_O que gostas...? 11.7% 57.8% 26.6% 3.9%   
% dentro de Q20_Idade 21.7% 30.5% 31.5% 45.5%   
% de Total 3.5% 17.2% 7.9% 1.2% 29.7% 

Estudar/ Ir a escola Contagem 3 15 6 1 25 
% dentro de Q23_O que gostas...? 12.0% 60.0% 24.0% 4.0%   
% dentro de Q20_Idade 4.3% 6.2% 5.6% 9.1%   
% de Total .7% 3.5% 1.4% .2% 5.8% 

Conhecer pessoas/ Fazer 
amigos 

Contagem 1 6 2 1 10 
% dentro de Q23_O que gostas...? 10.0% 60.0% 20.0% 10.0%   
% dentro de Q20_Idade 1.4% 2.5% 1.9% 9.1%   
% de Total .2% 1.4% .5% .2% 2.3% 

Comunicar por MSN Contagem 2 4 2 0 8 



% dentro de Q23_O que gostas...? 25.0% 50.0% 25.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 2.9% 1.6% 1.9% .0%   
% de Total .5% .9% .5% .0% 1.9% 

Ver filmes/ Ir ao cinema Contagem 4 2 0 0 6 
% dentro de Q23_O que gostas...? 66.7% 33.3% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 5.8% .8% .0% .0%   
% de Total .9% .5% .0% .0% 1.4% 

Trocar carinhos/ Namorar/ Sexo Contagem 2 3 2 0 7 
% dentro de Q23_O que gostas...? 28.6% 42.9% 28.6% .0%   
% dentro de Q20_Idade 2.9% 1.2% 1.9% .0%   
% de Total .5% .7% .5% .0% 1.6% 

Trabalhos manuais Contagem 4 1 2 0 7 
% dentro de Q23_O que gostas...? 57.1% 14.3% 28.6% .0%   
% dentro de Q20_Idade 5.8% .4% 1.9% .0%   
% de Total .9% .2% .5% .0% 1.6% 

Atividades artisticas, criativas- 
Pintar/ Desenhar/ Fazer 
Fotografia,Edicao de imagens 

Contagem 4 29 19 4 56 
% dentro de Q23_O que gostas...? 7.1% 51.8% 33.9% 7.1%   
% dentro de Q20_Idade 5.8% 11.9% 17.6% 36.4%   
% de Total .9% 6.7% 4.4% .9% 13.0% 

Ir as compras Contagem 1 1 0 0 2 
% dentro de Q23_O que gostas...? 50.0% 50.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.4% .4% .0% .0%   
% de Total .2% .2% .0% .0% .5% 

Atividade musical Contagem 7 65 28 1 101 
% dentro de Q23_O que gostas...? 6.9% 64.4% 27.7% 1.0%   
% dentro de Q20_Idade 10.1% 26.7% 25.9% 9.1%   
% de Total 1.6% 15.1% 6.5% .2% 23.4% 

Pensar no futuro/ Reflectir sobre 
a vida/ Sonhar 

Contagem 1 5 0 0 6 
% dentro de Q23_O que gostas...? 16.7% 83.3% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 1.4% 2.1% .0% .0%   
% de Total .2% 1.2% .0% .0% 1.4% 

Prática  r Desporto, Atividade 
física 

Contagem 35 87 24 3 149 
% dentro de Q23_O que gostas...? 23.5% 58.4% 16.1% 2.0%   
% dentro de Q20_Idade 50.7% 35.8% 22.2% 27.3%   
% de Total 8.1% 20.2% 5.6% .7% 34.6% 

Ver TV Contagem 2 5 0 0 7 
% dentro de Q23_O que gostas...? 28.6% 71.4% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 2.9% 2.1% .0% .0%   
% de Total .5% 1.2% .0% .0% 1.6% 

Ler Contagem 2 4 4 0 10 
% dentro de Q23_O que gostas...? 20.0% 40.0% 40.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 2.9% 1.6% 3.7% .0%   
% de Total .5% .9% .9% .0% 2.3% 

Escrever Contagem 2 20 10 1 33 
% dentro de Q23_O que gostas...? 6.1% 60.6% 30.3% 3.0%   
% dentro de Q20_Idade 2.9% 8.2% 9.3% 9.1%   
% de Total .5% 4.6% 2.3% .2% 7.7% 

Ouvir musica Contagem 2 8 1 0 11 
% dentro de Q23_O que gostas...? 18.2% 72.7% 9.1% .0%   
% dentro de Q20_Idade 2.9% 3.3% .9% .0%   
% de Total .5% 1.9% .2% .0% 2.6% 

Estar sozinho/a Contagem 0 2 2 0 4 
% dentro de Q23_O que gostas...? .0% 50.0% 50.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .8% 1.9% .0%   
% de Total .0% .5% .5% .0% .9% 

Atividades associativas Contagem 0 5 1 0 6 
% dentro de Q23_O que gostas...? .0% 83.3% 16.7% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 2.1% .9% .0%   
% de Total .0% 1.2% .2% .0% 1.4% 

Actividades culturais- Assistir 
exposicoes, teatro 

Contagem 0 5 5 0 10 
% dentro de Q23_O que gostas...? .0% 50.0% 50.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 2.1% 4.6% .0%   
% de Total .0% 1.2% 1.2% .0% 2.3% 

Fazer videos/ colocar no 
YouTube 

Contagem 0 3 0 0 3 
% dentro de Q23_O que gostas...? .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.2% .0% .0%   
% de Total .0% .7% .0% .0% .7% 

Outros Contagem 4 43 29 2 78 
% dentro de Q23_O que gostas...? 5.1% 55.1% 37.2% 2.6%   
% dentro de Q20_Idade 5.8% 17.7% 26.9% 18.2%   
% de Total .9% 10.0% 6.7% .5% 18.1% 

Total 
Contagem 69 243 108 11 431 
% de Total 16.0% 56.4% 25.1% 2.6% 100.0

% 
% de idade e de totais são baseados nos respondentes.           
a. Grupo             



 

Questão 24: “Consideras-te uma pessoa...” [Questão com vertente fechada (respostas 

múltiplas a cada sub-questão), e vertente aberta] 

Os resultados da vertente fechada da questão foram agrupados, para efeitos de análise, 

em três grupos mediante as resposta fornecidas, que caracterizam a personalidade do 

indivíduo face ao aspeto comunicativo: Pessoa Comunicativa; Pessoa pouco 

comunicativa; Ambivalente (ora comunicativa ora pouco comunicativa). 

Sumário dos Casos 
  Casos 
  Válidos Omissos Total 
  N % N % N % 

Q24) Consideras-te uma pessoa... Resumo Caracterizador 
Comunicação (vertente fechada) * Q20) Idade 

622 76.4% 192 23.6% 814 100.0% 

Q24) Consideras-te uma pessoa…Outros (vertente 
aberta)*Q20) Idade 

184 22.6% 630 77.4% 814 100.0% 

       
       

Q24_Resumo caracterizador face à comunicação (retirado das respostas a Q24, vertente fechada da 
questão) *Q20_Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais 
de 18 

Comunicativa Contagem 65 198 95 19 377 
% dentro de 24) Consideras-te uma 
pessoa... 

17.2% 52.5% 25.2% 5.0% 100.0% 

% dentro de 20)Idade 71.4% 57.4% 60.1% 67.9% 60.6% 
% de Total 10.5% 31.8% 15.3% 3.1% 60.6% 

Pouco 
comunicativa 

Contagem 12 44 19 4 79 
% dentro de 24) Consideras-te uma 
pessoa... 

15.2% 55.7% 24.1% 5.1% 100.0% 

% dentro de 20)Idade 13.2% 12.8% 12.0% 14.3% 12.7% 
% de Total 1.9% 7.1% 3.1% .6% 12.7% 

Ambivalente Contagem 14 103 44 5 166 
% dentro de 24) Consideras-te uma 
pessoa... 

8.4% 62.0% 26.5% 3.0% 100.0% 

% dentro de 20)Idade 15.4% 29.9% 27.8% 17.9% 26.7% 
% de Total 2.3% 16.6% 7.1% .8% 26.7% 

Total 

Contagem 91 345 158 28 622 
% dentro de 24) Consideras-te uma 
pessoa... 

14.6% 55.5% 25.4% 4.5% 100.0% 

% dentro de 20)Idade 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% de Total 14.6% 55.5% 25.4% 4.5% 100.0% 

 
Q24_Consideras-te uma pessoa... Outras caracteristicas (vertente Aberta da Questão) *Q20_Idade  - Análise cruzada 

    20) Idade 

Total     10-12 13-15 16-18 
Mais de 

18 
Observadora/ Reflexiva Contagem 1 3 0 0 4 

% dentro de Q24_Consideras-te... 25.0% 75.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 4.8% 2.6% .0% .0%   
% de Total .5% 1.6% .0% .0% 2.2% 

Resmungona/ 
Respondona/ 
Desagradavel 

Contagem 1 2 0 0 3 
% dentro de Q24_Consideras-te... 33.3% 66.7% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 4.8% 1.7% .0% .0%   
% de Total .5% 1.1% .0% .0% 1.6% 

Criativa Contagem 1 3 1 0 5 
% dentro de Q24_Consideras-te... 20.0% 60.0% 20.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 4.8% 2.6% 2.4% .0%   
% de Total .5% 1.6% .5% .0% 2.7% 

Simpatica Contagem 4 19 6 0 29 
% dentro de Q24_Consideras-te... 13.8% 65.5% 20.7% .0%   
% dentro de Q20_Idade 19.0% 16.2% 14.6% .0%   
% de Total 2.2% 10.3% 3.3% .0% 15.8% 

Activa Contagem 1 2 2 0 5 
% dentro de Q24_Consideras-te... 20.0% 40.0% 40.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 4.8% 1.7% 4.9% .0%   
% de Total .5% 1.1% 1.1% .0% 2.7% 

Inteligente Contagem 2 9 0 1 12 
% dentro de Q24_Consideras-te... 16.7% 75.0% .0% 8.3%   
% dentro de Q20_Idade 9.5% 7.7% .0% 20.0%   



% de Total 1.1% 4.9% .0% .5% 6.5% 
Brincalhona/ Alegre/ 
Divertida/ Extrovertida 

Contagem 5 37 16 1 59 
% dentro de Q24_Consideras-te... 8.5% 62.7% 27.1% 1.7%   
% dentro de Q20_Idade 23.8% 31.6% 39.0% 20.0%   
% de Total 2.7% 20.1% 8.7% .5% 32.1% 

Teimosa Contagem 2 14 4 1 21 
% dentro de Q24_Consideras-te... 9.5% 66.7% 19.0% 4.8%   
% dentro de Q20_Idade 9.5% 12.0% 9.8% 20.0%   
% de Total 1.1% 7.6% 2.2% .5% 11.4% 

Sensivel/ Meiga Contagem 2 3 0 0 5 
% dentro de Q24_Consideras-te... 40.0% 60.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 9.5% 2.6% .0% .0%   
% de Total 1.1% 1.6% .0% .0% 2.7% 

Emotiva Contagem 1 1 1 0 3 
% dentro de Q24_Consideras-te... 33.3% 33.3% 33.3% .0%   
% dentro de Q20_Idade 4.8% .9% 2.4% .0%   
% de Total .5% .5% .5% .0% 1.6% 

Paciente Contagem 0 2 0 0 2 
% dentro de Q24_Consideras-te... .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.7% .0% .0%   
% de Total .0% 1.1% .0% .0% 1.1% 

Desportista Contagem 0 2 0 0 2 
% dentro de Q24_Consideras-te... .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.7% .0% .0%   
% de Total .0% 1.1% .0% .0% 1.1% 

Atenciosa/ 
Compreensiva/ Solidaria 

Contagem 1 21 11 1 34 
% dentro de Q24_Consideras-te... 2.9% 61.8% 32.4% 2.9%   
% dentro de Q20_Idade 4.8% 17.9% 26.8% 20.0%   
% de Total .5% 11.4% 6.0% .5% 18.5% 

Sincera/ Honesta Contagem 0 6 2 1 9 
% dentro de Q24_Consideras-te... .0% 66.7% 22.2% 11.1%   
% dentro de Q20_Idade .0% 5.1% 4.9% 20.0%   
% de Total .0% 3.3% 1.1% .5% 4.9% 

Determinada/ Esforcada/ 
Perfeccionista 

Contagem 0 5 5 0 10 
% dentro de Q24_Consideras-te... .0% 50.0% 50.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 4.3% 12.2% .0%   
% de Total .0% 2.7% 2.7% .0% 5.4% 

Curiosa Contagem 0 2 0 0 2 
% dentro de Q24_Consideras-te... .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.7% .0% .0%   
% de Total .0% 1.1% .0% .0% 1.1% 

Descarada Contagem 0 1 0 0 1 
% dentro de Q24_Consideras-te... .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .9% .0% .0%   
% de Total .0% .5% .0% .0% .5% 

Convencida Contagem 0 2 0 0 2 
% dentro de Q24_Consideras-te... .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 1.7% .0% .0%   
% de Total .0% 1.1% .0% .0% 1.1% 

Timida/ Introvertida/ 
Reservada 

Contagem 2 6 1 0 9 
% dentro de Q24_Consideras-te... 22.2% 66.7% 11.1% .0%   
% dentro de Q20_Idade 9.5% 5.1% 2.4% .0%   
% de Total 1.1% 3.3% .5% .0% 4.9% 

Forte Contagem 1 2 1 0 4 
% dentro de Q24_Consideras-te... 25.0% 50.0% 25.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade 4.8% 1.7% 2.4% .0%   
% de Total .5% 1.1% .5% .0% 2.2% 

Sonhadora Contagem 0 4 0 0 4 
% dentro de Q24_Consideras-te... .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 3.4% .0% .0%   
% de Total .0% 2.2% .0% .0% 2.2% 

Responsavel Contagem 0 1 1 0 2 
% dentro de Q24_Consideras-te... .0% 50.0% 50.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .9% 2.4% .0%   
% de Total .0% .5% .5% .0% 1.1% 

Desastrada/ Distraida Contagem 0 3 0 0 3 
% dentro de Q24_Consideras-te... .0% 100.0% .0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% 2.6% .0% .0%   
% de Total .0% 1.6% .0% .0% 1.6% 

Namoradeira Contagem 0 1 1 0 2 
% dentro de Q24_Consideras-te... .0% 50.0% 50.0% .0%   
% dentro de Q20_Idade .0% .9% 2.4% .0%   
% de Total .0% .5% .5% .0% 1.1% 

Outros Contagem 4 25 13 1 43 
% dentro de Q24_Consideras-te... 9.3% 58.1% 30.2% 2.3%   
% dentro de Q20_Idade 19.0% 21.4% 31.7% 20.0%   
% de Total 2.2% 13.6% 7.1% .5% 23.4% 

Total Contagem 21 117 41 5 184 
% de Total 11.4% 63.6% 22.3% 2.7% 100.0% 

% de idade e de totais são baseados nos respondentes. 
a. Grupo 



 

Anexo D: Casos de estudo – vídeos e algumas partes técnicas (em suporte digital) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Anexo E: Protótipo da aplicação (em suporte digital) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Anexo F: Plano para a sessão de avaliação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
Obrigada por participares na sessão de avaliação da Aplicação – “Clip Emotion”. 
O principal objectivo desta sessão é a avaliação do interesse e das ideias 
presentes em “Clip Emotion”, enquanto estrutura de discurso para a 
comunicação afetiva mediada por computador. 
 
A aplicação funciona essencialmente como um espaço onde podes escolher/ 
importar e compor material gráfico e sonoro 
(imagens/vídeos/animações/sons/texto), de modo a organizares uma espécie de 
pequeno vídeo ou animação (um clip), com um máximo de 15 segundos, para 
mostrares as tuas emoções às pessoas que te são mais próximas. 
 
Esta sessão será organizada por etapas, de acordo com o guião que se segue. 

 
 

etapa 1. 
Receção dos participantes e descrição do processo de 
avaliação 

 
5 min 

etapa 2. Apresentação audiovisual da aplicação, seguida de discussão 
 
20 min 

etapa 3. Preenchimento do Questionário A 8/10 min 

etapa 4. Apresentação da aplicação no posto de trabalho 10 min 

etapa 5. Preenchimento do Questionário B1 8/10 min 

etapa 6. Experimentação da aplicação no posto de trabalho 20/25 min 

etapa 7. Preenchimento do Questionário B2 8/10 min 

 
 

A sessão será orientada pela Mestre Joana Lessa que estará disponível para 
qualquer esclarecimento, e contará com o apoio da Designer Rosa Alves. 
Ambas docentes: Joana Lessa – ensino superior; Rosa Alves – ensino básico (2º 
e 3º ciclos). 
 
Os questionários apresentam, em cada alínea (identificada com uma letra 
minúscula) uma escala de valores entre dois atributos opostos, sendo o valor 
médio (3), o valor neutral. O valor NA (“Não se Aplica”) corresponde à resposta 
“não sei/ não respondo”. 
 
Para percebermos o teu interesse nesta aplicação, assim como avaliarmos a sua 
estrutura, os conceitos e estratégias nela presentes, todos os teus comentários e 
sugestões são bem-vindos. 
Não há respostas certas ou erradas. Não te sintas inibido/a para apontar aspetos 
negativos ou positivos, e para indicar expectativas frustradas ou recompensadas. 

 
  

“Clip Emotion – aplicação para discurso de 
comunicação afetiva mediada por computador” 
 
Sessão de avaliação  

 
 
 
 



 



 

Anexo G: Questionários usados na sessão de avaliação (questionários “A”, “B1” e “B2”) 

 
 
 
 
 
 



 



 
 
A apresentação da aplicação 
foi: 

  
 
 
não sabe/  
não responde 

a) Ao nível dos apoios 
audiovisuais 

           péssima                     excelente          
 

1 2 3 4 5   NA 
 

b) Ao nível do apresentador            péssima                     excelente             
 

1 2 3 4 5   NA 
 

c) Globalmente 
 
 

           péssima                     excelente             
 

1 2 3 4 5   NA 
 

 
 
A discussão que se seguiu 
foi: 

  
 
não sabe/  
não responde 

d) 
 

       aborrecida                      estimulante  
 

1 2 3 4 5   NA 
 

e)          pouco útil                      muito útil 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

 
 
Achei a ideia da aplicação: 

  
 

não sabe/  
não responde 

f)   sem interesse                      muito interessante 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

g)   pouco original                      muito original 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

h)         pouco útil                      muito útil 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

 
 
A aplicação pareceu-me:  

  
 
não sabe/  
não responde 

i) Globalmente   difícil de usar                     fácil de usar  
 

1 2 3 4 5   NA 
 

       aborrecida                     divertida 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

           limitada                     abrangente 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

j) Na utilização para a 
comunicação de emoções 

 

   difícil de usar                     fácil de usar 
 

1 2 3 4 5   NA 
         

 nada adequada                     muito adequada  
 

1 2 3 4 5   NA 
 

          péssima                     excelente  
 

1 2 3 4 5   NA 
 

  
   Data: __/__/__ 
 
   Participante nº: __ 

“Clip Emotion – aplicação para discurso de 
comunicação afetiva mediada por computador” 
 
Questionário realizado após a apresentação 
audiovisual da aplicação seguida de discussão. 
(Questionário A) 

 
Para cada alínea identificada com letra 
minúscula, assinala com um X, o valor 
que te parece ser mais indicado.  As 
respostas são anónimas.  
  



 



 

 
 
A estrutura da aplicação é: 

  
não sabe/  
não responde 

a)      pouco lógica                     muito lógica 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

b)         pouco útil                      muito útil 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

 
 
Com esta aplicação sinto que 
posso: 

  
 
 
 
não sabe/  
não responde 

c) Mais facilmente comunicar aos 
outros as minhas emoções 

                nada                     muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

d) Expressar melhor as minhas 
emoções, mesmo as mais difíceis 

                nada                     muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

e) Ser eu a decidir como quero 
mostrar uma emoção 

                nada                     muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

f) Ter ao meu alcance muitas 
possibilidades para mostrar uma 
emoção 

                nada                     muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

g) Ter aqui um espaço para 
comunicação mais pessoal/íntima  

                nada                     muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

h) Manter laços afetivos quando 
não posso estar pessoalmente com 
as pessoas de quem gosto 

                nada                     muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

 
 
Para expressar as minhas 
emoções, as possibilidades de 
composição de Clip Emotion 
parecem-me: 

  
 
 
 
não sabe/  
não responde 

i)         péssimos                     excelentes 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                                                                                              (Virar a folha s.f.f.) 
 

“Clip Emotion – aplicação para discurso de 
comunicação afetiva mediada por computador” 
 
Questionário realizado após a apresentação da 
aplicação no posto de trabalho. 
(Questionário B1) 
 

 
 
 
Para cada alínea identificada com letra 
minúscula, assinala com um X, o valor 
que te parece ser mais indicado.   
As respostas são anónimas.  
 



 
 
A aplicação: 

  
 
 
não sabe/  
não responde 

j) Para a sua utilização, fornece 
ajudas 

     insuficientes                      suficientes 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

l) Ajuda a aprender mais sobre 
as emoções, através do seu uso 

     muito pouco                     mesmo muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

 
 

 
A aplicação pareceu-me:  

  
 
não sabe/  
não responde 

 m) Globalmente     difícil de usar                     fácil de usar  
 

1 2 3 4 5   NA 
 

        aborrecida                     divertida 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

            limitada                     abrangente 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

n) Na utilização para a 
comunicação de emoções 

 

     difícil de usar                     fácil de usar 
 

1 2 3 4 5   NA 
         

  nada adequada                     muito adequada  
 

1 2 3 4 5   NA 
 

            péssima                     excelente  
 

1 2 3 4 5   NA 
 

  
   Data: __/__/__ 
 
   Participante nº: __ 
 



 

 
 
A estrutura da aplicação é: 

  
não sabe/  
não responde 

a)      pouco lógica                     muito lógica 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

b)         pouco útil                      muito útil 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

 
 
Com esta aplicação sinto que 
posso: 

  
 
 
 
não sabe/  
não responde 

c) Mais facilmente comunicar aos 
outros as minhas emoções 

                nada                     muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

d) Expressar melhor as minhas 
emoções, mesmo as mais difíceis 

                nada                     muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

e) Ser eu a decidir como quero 
mostrar uma emoção 

                nada                     muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

f) Ter ao meu alcance muitas 
possibilidades para mostrar uma 
emoção 

                nada                     muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

g) Ter aqui um espaço para 
comunicação mais pessoal/íntima  

                nada                     muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

h) Manter laços afetivos quando 
não posso estar pessoalmente com 
as pessoas de quem gosto 

                nada                     muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

 
 
Para expressar as minhas 
emoções, os resultados finais 
possíveis em Clip Emotion 
parecem-me: 

  
 
 
 
não sabe/  
não responde 

i)         péssimos                     excelentes 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                                                                                              (Virar a folha s.f.f.) 
 
 

“Clip Emotion – aplicação para discurso de 
comunicação afetiva mediada por computador” 
 
Questionário realizado após a experimentação 
da aplicação no posto de trabalho. 
(Questionário B2) 

 

 
Para cada alínea identificada com letra 
minúscula, assinala com um X, o valor 
que te parece ser mais indicado.  
As respostas são anónimas.  
 
  



 
A aplicação: 

  
 
 
não sabe/  
não responde 

j) Para a sua utilização, fornece 
ajudas 

     insuficientes                      suficientes 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

l) Ajuda a aprender mais sobre 
as emoções, através do seu uso 

     muito pouco                     mesmo muito 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

 
 

 
A aplicação pareceu-me:  

  
 
não sabe/  
não responde 

m) Globalmente     difícil de usar                     fácil de usar  
 

1 2 3 4 5   NA 
 

        aborrecida                     divertida 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

            limitada                     abrangente 
 

1 2 3 4 5   NA 
 

n) Na utilização para a 
comunicação de emoções 

 

     difícil de usar                     fácil de usar 
 

1 2 3 4 5   NA 
         

  nada adequada                     muito adequada  
 

1 2 3 4 5   NA 
 

            péssima                     excelente  
 

1 2 3 4 5   NA 
 

  
 
Sugestões: 

 

 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 

 
Sobre mim: 

 

 
Idade 

 
 

Sexo 
Masculino Feminino 

 

Sou estudante do... (ano de escolaridade) 
 

 

 
 
   Data: __/__/__ 
 
   Participante nº: __ 
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