
O design de informação
e os primeiros socorros
{A aprendizagem de primeiros socorros por parte das crianças dos 8 aos 10 anos}

Joana Dias Lopes de Miranda

ORIENTADOR CIENTÍFICO:

Professor Marco Neves

JÚRI:
Presidente: Professora Doutora Rita Almendra
Vogal: Mestre João Vasco Neves

Lisboa, Dezembro 2011

DISSERTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO

Rua Sá Nogueira  |  Polo Universitário  |  Alto da Ajuda  |  1349-055 Lisboa
Tel. 213615000   jbrandao@fa.utl.pt

FACULDADE DE ARQUITECTURA
 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Parecer

José Francisco da Mota Sampaio Brandão, Professor Associado Convidado da Faculdade de 

Arquitectura de Lisboa, declara para os devidos efeitos que depois de ter avaliado a proposta 

da Designer Joana Dias Lopes de Miranda, com o título “O Design de Informação e os primeiros 

socorros – a aprendizagem dos primeiros socorros por parte das crianças entre os 8 e os 10 

anos.”,  aceita ser orientador científico desta dissertação de Mestrado em Design (opção Design 

de Comunicação).

A proposta apresentava com clareza todos os pontos previstos num trabalho desta natureza 

incluindo a descrição  dos objectivos,  benefícios,  metodologia da investigação e calendarização, 

assim como uma bibliografia apropriada.

Lisboa, 15 de Dezembro de 2010

José Brandão

Professor Associado Convidado

Faculdade de Arquitectura de Lisboa | UTL





O design de informação
e os primeiros socorros
{A aprendizagem de primeiros socorros por parte das crianças dos 8 aos 10 anos}





Aos meus pais,



Agradecimentos

Antes de qualquer outro agradecimento queria expressar a minha 
gratidão aos meus pais por me terem proporcionado a possibilidade 
de enriquecer os meus estudos com o mestrado, no qual se insere esta 
dissertação e pelo apoio e auxílio sempre que necessário. 

Agradeço em especial ao meu orientador, Professor Marco Neves, 
por ter acreditado no projecto e pela sua colaboração ao longo de todo o 
processo, com o seu conhecimento, rigor e disponibilidade. Agradeço o 
tempo que me dedicou, todos os conselhos que me concedeu e a partilha 
de saber que enriqueceram em muito este estudo. 

Ao Professor José Brandão pelo forte contributo no desenvolvimento 
desta investigação – pela disponibilidade, pelos saberes transmitidos e 
pelas inúmeras referências dadas no âmbito do design de comunicação.

Ao Professor Doutor Fernando Moreira da Silva e à Professora Leonor 
Ferrão pelos esclarecimentos ao nível metodológico.

Aos professores que, não tendo acompanhado de perto esta investi-
gação, foram parte essencial no meu percurso escolar: Professora 
Maria José Oliveira, Professor António José Santos, Professor Osvaldo 
Castanheira, Professora Gabriela Fonseca, Professor Aurelindo Jaime 
Ceia e em especial ao Professor Pedro Almeida que me despertou um 
enorme interesse pelo design de informação com as suas aulas.

Aos professores da Escola EB1 de Lopas, à Directora do Agrupamento 
de Escolas Dr. António Torrado, do qual este estabelecimento faz parte 
e em especial a todas as crianças que participaram na validação do 
projecto que se insere nesta investigação. 

Aos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém pelo que aprendi na 
área dos primeiros socorros.

iv



v

Ao INEM pela disponibilidade em fornecer-me informações úteis 
relativas às acções de sensibilização que realizam nas escolas e pelo 
interesse no trabalho realizado no âmbito desta dissertação.

Aos meus amigos onde fui  buscar apoio e força nos momentos 
difíceis e com quem “saboreei” todas as conquistas.

Ao Miguel, pelo apoio incondicional e pelo conforto.
Aos meus colegas que acompanharam mais de perto esta fase.



vi



“(...) Consider, thought, that information delivery is 
dependent on clarity of communication to retain is 
relevance to global audience. Designers provide that 
context by turning statistics into stories, providing 
meaning for the end user. As our world becomes more 
complex, this expertise is increasingly important to the 
ways in which we live, work, and share ideas.”
(O'Grady & O'Grady, 2008, p. 16)

vii



Resumo

Nos dias de hoje vivemos rodeados de grandes quantidades de informa-
ção, que chega até nós nas mais diversas formas (televisão, jornais, 
internet, folhetos, cartazes, etc.). Nunca tivemos acesso a tanta informa-
ção, contudo, para a compreendermos esta tem de ser trabalhada de 
forma a que se torne clara e objectiva. Caso contrário, não passam de 
dados aglomerados sem qualquer utilidade. Neste contexto, o design de 
informação ganha um papel crucial na sociedade, porque é a disciplina 
responsável por seleccionar, organizar e representar informação, tornan-
do-a útil para determinado(s) utilizador(es).

Este estudo procura utilizar as capacidades do design de informação 
na criação de materiais destinados à aprendizagem de primeiros socorros, 
para crianças entre os 8 e os 10 anos. Através das potencialidades do 
design, pretende tornar a informação dessas temáticas em algo fácil de 
compreender e memorizar.

Para chegarmos a conclusões sobre que contributo esta disciplina pode 
dar a este tipo de materiais, foram primeiramente analisados os projectos 
já existentes sobre primeiros socorros para o mesmo público-alvo. A 
análise foi realizada, de um ponto de vista gráfico e infográfico, para 
detectar falhas e necessidades referentes à organização e representação da 
informação nos materiais apresentados e/ou distribuídos às crianças. Esses 
materiais foram relacionados com infografias com grandes capacidades ao 
nível da transmissão de informação e com teorizações de designers. Todas 
as conclusões obtidas através das análises, bem como os conhecimentos 
que foram aprofundados na área do design de informação e das suas estra-
tégias, sustentaram, posteriormente, o desenvolvimento de um projecto no 
âmbito da investigação.
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O projecto consistiu na definição de uma colecção de material didácti-
co intitulada "Primeiros socorros para crianças", para ser utilizada nas escolas 
primárias do país. O objectivo é possibilitar que os professores leccionem 
de forma consistente algumas matérias sobre primeiros socorros. 

Foram definidos os temas que iriam ser englobados e os objectos que 
constituiriam a colecção:
• 12 Livros correspondendo cada um a um tema diferente;
• 12 Cartazes sobre os mesmos temas dos livros;
• 12 Desdobráveis igualmente sobre esses temas;
• 2 Jogos;
• 2 Tipos de recompensas para cada uma das crianças, para serem 
entregues no final de todas as actividades.

Posteriormente, devido às restrições de tempo, foram definidos quais 
desses materiais iam ser efectivamente desenvolvidos. Apesar de apenas 
ter sido realizada parte da colecção, através dos objectos produzidos, foi 
possível definir quais os princípios que todos os outros seguiriam e quais 
as principais características de todos eles.

A investigação deu então origem a um projecto que se centra no utili-
zador (as crianças entre os 8 e os 10 anos) de modo a facilitar o seu acesso 
e o seu entendimento da informação. Através do trabalho do design de 
informação, o resultado obtido foi um modelo de ensino/aprendizagem 
de primeiros socorros, que se materializa num conjunto de objectos 
didácticos.

Palavras-Chave: Design de comunicação, Design de informação, 
Primeiros socorros, Ensino/aprendizagem, Crianças
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Abstract

Nowadays we live surrounded by a large amount of information that 
reaches us from different sources (television, newspapers, internet, flyers, 
posters, etc). We never had such easy access to so much information; 
however, to understand it, information itself must be tailored to be clear 
and objective. Otherwise it could easily become an amount of useless 
data.

In this context information design has a very important role to play 
in society. It has a responsibility to select, to represent and to organize 
information in order to make it useful for some particular user(s).

The purpose of this study is to use the power of information design, 
to create learning materials in subjects like First Aid in order to be used 
by children between 8 and 10 years old. The intention is to transform 
information that derives from these issues into something easily 
understood and to memorized.

In order to understand the contribution of this subject to these 
kinds of materials, first we need to analyse existing First Aid projects 
to the same target audience. The analysis was carried out in a graphic 
and info-graphic point of view, to detect flaws and needs, concerning 
the organisation and representation of information in the materials 
submitted to/or distributed to children.  

These materials were related to info-graphics with a great deal 
of capabilities in terms of transmission of information and designers 
theories. All findings obtained through these analysis, as well as the 
greatly improved knowledge in the area of information design and their 
strategies, subsequently supported the development of a project within 
this investigation.
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The project consisted in the definition of a collection of teaching 
materials entitled, "First Aid for Kids", to be used in Primary Schools all 
over the country with the purpose to allow school teachers consistently to 
teach some First Aid subjects.

Here are the chosen themes that would be included and the objects 
that will form part of the collection:
• 12 Books each corresponding to a different theme;
• 12 Posters about the same themes of the books;
• 12 Leaflets also about these topics;
• 2 Games
• 2 Rewards for each child to be delivered at the end of all activities.

Later, due to time constrains, it was elaborated which of these 
materials would be effectively developed. Considering that only part 
of the collection has been made, through the objects produced, it was 
possible to define which principles all the others would follow, and the 
main features of them all.

The investigation gave rise to a project that focused on the user 
(children between 8 and 10 year old) in order to make the information 
easy to access and easy to understand. By working with information 
design the result was the creation of a learning model for First Aid which 
is materialized in a set of teaching materials.

Key-words: Communication Design, Information Design, First Aid, 
Learning, Children



Sumário

A investigação que agora apresentamos está organizada da seguinte 
maneira:  

I  @  Introdução (pp. 3-17) 

Constitui o capítulo 1. É uma primeira abordagem e contextualização 
do estudo realizado. Inclui a questão de investigação, os objectivos, 
os benefícios, os factores críticos do sucesso e são mencionadas as 
metodologias aplicadas.

II  @  Desenvolvimento (pp. 18-279)

Está dividido em duas fases: Contextualização teórica (II.a) e Investigação 
activa (II.b). A primeira fase sustenta através de uma base teórica a 
realização do projecto que é descrito na segunda fase. 

II.a − Contextualização teórica
Subdivide-se em três capítulos:
Capítulo 2: O design de informação – Corresponde à 
contextualização histórica do design de informação, na qual 
procedemos à recolha e análise de estratégias desta disciplina aplicadas 
em diversos contextos. 
Está segmentado em:
2.1 O design de comunicação e o design de informação – definição 
(pp. 24-27)

2.2 Contextualização histórica do design de informação (pp. 28-45)

2.3 O design de informação e o ensino/aprendizagem (pp. 46-60)

Capítulo 3: O ensino de primeiros socorros – São expostos quais 
os benefícios do ensino de primeiros socorros, procurando compreender 
quais as mais valias para a sociedade e quais as vantagens destas 
matérias serem leccionadas a crianças.
Está dividido em:
3.1 Os primeiros socorros e a sua importância (pp. 66-68)

3.2 A importância de serem leccionados primeiros socorros nas escolas 
(pp. 69-73)

3.3 Estudos sobre se os primeiros socorros devem ser leccionados a 
crianças (pp. 74-82)
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Capítulo 4: O ensino de primeiros socorros e o design de 
informação – São analisados os projectos já existentes de primeiros 
socorros para crianças, de um ponto de vista gráfico e infográfico, 
com 
o objectivo de apurar as necessidades ao nível da organização da 
informação.
Apresenta as seguintes divisões:
4.1 Projectos de primeiros socorros para crianças em Portugal 
(pp. 88-105)

4.2 Projectos de primeiros socorros para crianças em vários países 
(pp. 106-141)

II.b − Investigação activa
A investigação activa é constituída por um capítulo:
Capítulo 5: Investigação activa – Desenvolvimento do 
projecto – É descrito todo o processo de realização do projecto: uma 
colecção intitulada Primeiros socorros para crianças. É igualmente descrita 
a validação dos objectos desenvolvidos junto de um grupo de crianças.
Está segmentado da seguinte forma:
5.1 Argumento (p. 151)

5.2 Memória descritiva (pp. 152-203)

5.3 Projecto final (pp. 204-229)

5.4 Validação (pp. 230-261)

5.5 Melhorias feitas a partir da validação (pp. 262-276)

III  @  Conclusões e recomendações (pp. 280-291)

Constitui o capítulo 6. Apresenta as conclusões retiradas com a 
realização deste estudo e são deixadas novas linhas de recomendação 
para futuros estudos.
Divide-se em:
6.1 Conclusões e contributos para o conhecimento (pp. 285-289)

6.2 Propostas para futuras investigações (pp. 290-291)

No final são apresentadas as referências bibliográficas, a bibliografia, o 
glossário e os anexos (pp. 292-333).
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O design de informação
e os primeiros socorros
{A aprendizagem de primeiros socorros por parte das crianças dos 8 aos 10 anos}





I  @  Introdução





E ste capítulo constitui uma primeira abor-
dagem e contextualização do estudo, atra-

vés da definição do âmbito da investigação e da 
problemática abordada. É ainda mencionada a 
questão de investigação, os objectivos (gerais e es-
pecíficos), os benefícios e quais os factores críticos 
do sucesso. Por fim, são explicadas quais as me-
todologias utilizadas que permitiram o desenvol-
vimento da investigação.

CAPÍTULO 1
Introdução 
– definição 
do problema

❦
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1.1  Âmbito da investigação

O objecto de estudo da investigação é o design de informação e a forma 
como esta disciplina pode auxiliar o ensino/aprendizagem de primeiros 
socorros por parte das crianças dos 8 aos 10 anos.

Várias foram as motivações para a realização de uma investigação 
desta natureza, nomeadamente, a oportunidade de aprofundar conheci-
mentos numa disciplina tão rica como o design de informação. Foi moti-
vador saber que através das estratégias desta disciplina se pode fazer com 
que informação essencial chegue de forma efectiva às pessoas. 

Essa motivação ganhou especial importância devido ao projecto estar 
relacionado com a transmissão de uma informação relevante, ou seja, 
com algo que pode fazer a diferença entre salvar uma vida ou não: 
os primeiros socorros. 

Considerámos de uma enorme relevância sensibilizar e educar as 
crianças em relação à prestação de primeiros socorros, para que elas 
possam fazer a diferença em situações de emergência no presente 
e no futuro. Ao transmitir estes conhecimentos e valores aos mais novos 
procuramos enraizá-los a longo prazo em toda a sociedade.
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1.2  Problemática

“And when things become too complex, when an environment defies common sense, 
when technical requirements are allowed to prevail over human considerations, then 
someone has to intervene. 
This is where the information designer comes in. It’s his (or her) job to know that 
what’s required here is more than just “good” design” (Spiekermann, 2002).1

O design de informação tende ainda a ser reduzido à realização de 
mapas que representam o território, gráficos circulares e sinaléticas de 
diversos locais (Costa, 2008, p. 74). Contudo, nos dias de hoje, o seu papel 
tornou-se muito mais abrangente e acima de tudo mais relevante. Com 
tanta informação disponível, torna-se imperativo o papel do designer 
de informação porque este selecciona, organiza e torna compreensível 
a informação. 

Os seres humanos, enquanto indivíduos e seres sociais, dependem 
do acesso, do entendimento e do uso de informação. A informação tem 
uma presença constante nas nossas vidas sob formas e suportes distintos. 
Quando é compreendida, torna-se útil e vital para o nosso dia-a-dia. É 
sobre a representação dessa informação útil e vital para o quotidiano, 
no que diz respeito ao ensino/aprendizagem da prestação de primeiros 
socorros por parte das crianças, que este trabalho se debruçará. 

Sendo o design de informação uma área em grande desenvolvimento 
e com inúmeras mais valias, importa tentar tirar partido dela nas mais 
diversas disciplinas, sobretudo naquelas que são essenciais, tais como: 
a saúde, a segurança e a prevenção.

1 T. L. – E quando as coisas 
se tornam demasiado 
complexas, quando um 
ambiente desafia o senso- 
-comum, quando se permite 
que os requisitos técnicos 
prevaleçam sobre a condição 
humana, então alguém tem 
de intervir. 
É aí que entra o designer de 
informação. O seu trabalho é 
compreender que por vezes 
o que é necessário é mais do 
que apenas “bom” design.



Introdução       Problemática❦ 9

As pesquisas efectuadas na área do design de informação permitiram-
-nos conhecer as potencialidades desta disciplina. Por outro lado, a 
análise de projectos já existentes de primeiros socorros para as crianças 
possibilitou-nos perceber a carência de aspectos essenciais no tratamento 
da informação nos materiais apresentados e/ou distribuídos às crianças. 
Esta ausência dos benefícios do design de informação nos materiais 
relacionados com este tema alertou-nos para uma necessidade à qual 
quisemos responder.

Sendo os primeiros socorros algo que deveria fazer parte do conheci-
mento geral de todos nós, para que houvesse uma sociedade mais segura 
e mais preparada para lidar com situações de emergência, esta investiga-
ção procura tornar essa informação acessível e fácil de compreender e 
memorizar. O público-alvo (as crianças dos 8 aos 10 anos) foi definido 
com vista a promover a educação de primeiros socorros nas escolas, para 
que desta forma, a longo prazo, toda a população possa ter acesso 
a esta informação (“t has been estimated that if 15-20% of the population were 
capable of performing cardiopulmonary resuscitation (CPR), mortality of out of 
hospital cardiac arrest could be decreased significantly. Training basic life support 
(BLS) skills to school children would be the most cost effective way of achieving this 
goal and ensuring that a large proportion of the population acquire basic life saving 
skills.” (Uray, 2003, p. 270)).2 Para além disso, as crianças são uma excelente 
forma de disseminar informação ( junto dos pais, dos familiares em geral, 
dos amigos...) e, por isso, podem ter um papel essencial na transmissão de 
conhecimentos tão importantes como os primeiros socorros.

2 T.L. – Foi estimado que 
se 15-20% da população 
tivesse conhecimentos para 
realizar manobras de suporte 
básico de vida, a mortalidade 
em situações de paragem 
cardio-respiratória, fora do 
ambiente hospitalar, reduziria 
significativamente.
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1.3  Questão de investigação

De que modo o design de informação pode contribuir para facilitar 
e melhorar a aprendizagem de primeiros socorros das crianças entre os 8 
e os 10 anos?
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1.4  Objectivos gerais e específicos 

Conseguir tornar a informação entendível por grande parte das pessoas é 
um desafio num mundo em que vivemos rodeados de dados, dados esses 
que só quando lhe atribuímos significados se tornam em informação 
útil. O objectivo geral do trabalho é estudar e aplicar os princípios e as 
estratégias do design de informação para chegar da melhor forma às 
crianças, garantindo assim a aprendizagem dos aspectos essenciais sobre 
primeiros socorros. Pretende-se tornar a informação entendível por parte 
do utilizador, de modo a que ele a consiga usar efectivamente. 

Quanto aos objectivos específicos procurou-se interligar duas discipli-
nas que ainda não haviam sido relacionadas: o design de informação e 
os primeiros socorros. Desta forma, o design de informação contribuiu, 
com a sua capacidade de selecção, organização e representação de dados, 
para melhorar o ensino/aprendizagem de conhecimentos noutra área de 
estudo: os primeiros socorros.

Depois de termos definido uma colecção de materiais didácticos 
de primeiros socorros para crianças e de termos realizado alguns dos 
objectos que a constituem, pretende-se que esses materiais contribuam 
para que, no futuro, seja incrementada a educação de primeiros socorros 
nas escolas primárias portuguesas de forma consistente. 

A razão deste material se dirigir a crianças tem como objectivo que a 
longo prazo estes conhecimentos sejam transversais na nossa sociedade. 

É através das escolas que procuramos que a informação se dissemine 
e que possa desta forma chegar a todos.

Outro dos objectivos deste projecto é demonstrar as capacidades 
do design de informação na realização de materiais que beneficiem 
e estimulem a aprendizagem das crianças. Desta forma, procurámos 
alertar para o facto de que esta disciplina poderia ser tida em conta na 
realização de materiais didácticos em diversas temáticas e não apenas 
nos primeiros socorros.
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1.5  Benefícios 

A investigação desenvolvida constitui um benefício para a Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, porque contribui para 
aprofundar o estudo de uma disciplina de Design que ganha, nos dias de 
hoje, uma importância cada vez maior: o design de informação. 

O principal benefício deste trabalho é o facto de conseguir transmitir 
de forma simples e efectiva informação essencial. O trabalho desenvol-
vido contribui para a aprendizagem das crianças sobre o que fazer em 
situações de emergência. Há ainda muitos equívocos, muitas ideias 
erradas, sobre o que deve ou não ser feito no que diz respeito à aplicação 
dos primeiros socorros. O design de informação tem aqui um papel 
decisivo em alterar este aspecto, a longo prazo, através da transmissão 
dessa informação essencial de forma simples, clara e efectiva.

Este projecto é um contributo para o conhecimento, porque interliga 
duas disciplinas que ainda não haviam sido cruzadas: o design de infor-
mação e os primeiros socorros. 

Este cruzar de disciplinas procura ainda fazer com que a área da 
emergência pré-hospitalar, bem como a saúde de um modo mais geral, 
compreenda as potencialidades desta disciplina e procure utilizá-la em 
mais aplicações e contextos. 

No futuro, a colecção desenvolvida no âmbito desta investigação, 
poderá contribuir para a implementação do ensino de primeiros 
socorros, de forma mais consolidada, no currículo das escolas primárias 
portuguesas.

De um modo mais abrangente, a investigação procura evidenciar 
formas eficazes para melhorar a aprendizagem das crianças através do 
design de informação. Procura, inclusivamente, demonstrá-lo de uma 
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forma concreta, através do projecto que dela resultou (a colecção Primeiros 
socorros para crianças). Poderá por isso ser um contributo para as escolas, 
num âmbito mais geral, se futuramente for aplicada noutros contextos. 

Ao nível pessoal contribuiu para articularmos capacidades de investi-
gação com capacidades de realização de projectos práticos na área do 
design de comunicação. Permitiu-nos ainda aprofundar conhecimentos 
na área do design de informação e no desenvolvimento de materiais para 
crianças. Todos estes contributos poderão ser, no futuro, extremamente 
benéficos ao nível profissional.  Serão um verdadeiro quadro de referên-
cias científicas e metodológicas, no qual nos poderemos apoiar no presen-
te e em acções e práticas futuras.
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1.6  Factores críticos do sucesso

O sucesso desta investigação passou pela importância e pertinência do 
tema e pelos benefícios que poderá trazer se o projecto desenvolvido for 
implementado nas escolas: a melhoria da aprendizagem de primeiros 
socorros por parte das crianças (entre os 8 e os 10 anos).

A qualidade da literatura no âmbito do design de informação foi um 
forte contributo para o sucesso. Contudo, a literatura não abrangia tudo 
o que era necessário para o desenvolvimento deste tema, porque não 
existe bibliografia que relacione as duas áreas de estudo em questão (o 
design de informação e os primeiros socorros). Esse aspecto tornou o 
processo mais difícil, visto que implicou uma investigação mais profunda 
e demorada.

O facto do ensino/aprendizagem dos primeiros socorros e o respectivo 
treino não fazer parte do currículo das escolas primárias portuguesas de 
forma consistente, fez com que houvesse, da parte da escola contactada 
para ser feita a validação do projecto, um enorme interesse pelo mesmo, 
por considerá-lo uma mais valia. A disponibilidade demonstrada – quer 
por parte da directora, quer por parte dos alunos e professores – foi 
um forte benefício no desenvolvimento do projecto. Houve um grande 
entusiasmo e um empenho total por parte de todos os intervenientes, 
dando, desta forma, um contributo efectivo ao projecto. 

Também a disponibilidade de profissionais ligados à emergência 
pré-hospitalar foi muito importante no desenvolvimento do projecto, 
porque possibilitou-nos ter, não apenas uma visão ligada ao Design, mas 
também uma visão relacionada com a outra área de estudo trabalhada: 
os primeiros socorros.

O factor tempo foi sem dúvida um aspecto que dificultou o desenvolvi-
mento da investigação. Contudo, esse factor exigiu uma gestão meticulo-
sa de todo o trabalho desenvolvido, o que acabou por se revelar um 
aspecto crucial para o resultado final.
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1.7  Desenho da investigação

O método de investigação passou, numa primeira fase, pela revisão da 
literatura referente às estratégias utilizadas pelo design de informação 
na selecção, organização e representação dos dados e da evolução 
desta disciplina ao longo da história. Essa revisão passou igualmente 
pela bibliografia referente à importância do design de informação 
para facilitar e melhorar o ensino/aprendizagem. Nesta fase, foi então 
desenvolvida uma recolha de dados, dos quais foram seleccionados 
aqueles que foram considerados pertinentes. Posteriormente, foi realizada 
uma análise e uma síntese crítica dessa selecção.

Contudo, com esta revisão, apenas nos foi possível chegar à literatura 
disponível e não à literatura necessária, porque não existe bibliografia 
que relacione o design de informação com os primeiros socorros. 
Assim, foi necessário proceder à observação directa. Neste âmbito 
foram analisados vários projectos para leccionar primeiros socorros a 
crianças implementados em Portugal e noutros países. Procedemos à 
análise de alguns materiais apresentados e/ou distribuídos às crianças 
de um ponto de vista gráfico e infográfico, com o objectivo de chegar a 
conclusões sobre que necessidades existem em termos de representação 
da informação. As análises foram baseadas em teorizações de designers 
e através da comparação de materiais pertencentes a esses projectos com 
exemplos de infografias com grandes capacidades ao nível da transmissão 
de informação.

Através da revisão literária e da observação directa, chegámos ao 
estado da arte, que levou a que surgisse um argumento. O primeiro 
momento metodológico foi assim realizado através duma metodologia 
qualitativa, não intervencionista.

No segundo momento, foi utilizada uma metodologia intervencionista. 
Foi desenvolvido um projecto que consiste na definição de uma 
colecção de materiais didácticos para crianças dos 8 aos 10 anos 
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sobre primeiros socorros, com a aplicação de estratégias do design de 
informação. Devido às restrições temporais apenas foram desenvolvidos 
alguns objectos pertencentes à colecção, que permitiram definir as 
características essenciais do projecto no seu todo.

O projecto foi validado através da apresentação de alguns dos materi-
ais desenvolvidos a crianças de uma turma do 4 º ano de escolaridade, 
com uma média de idades de 9,7 anos. Os objectivos da validação foram:
• Analisar, pela reacção e comentários das crianças, se a linguagem 
utilizada para explicar o tema era indicada e se resultava numa boa 
compreensão e memorização da informação;
• Certificar se os objectos apresentados despertavam curiosidade nas 
crianças para aprenderem o tema;
• Compreender a importância das crianças serem valorizadas com a 
atribuição de prémios, após terem aprendido o tema;
• Reconhecer se a utilização de um jogo beneficia o ensino/
aprendizagem;
• Perceber se o jogo continha o grau de dificuldade adequado ao 
público-alvo.

Os resultados do projecto foram cruzados com o argumento, que foi 
assim comprovado.

No final foram escritas as conclusões, onde são indicados quais os 
contributos para o conhecimento dados pelo desenvolvimento desta 
dissertação e são sugeridas possibilidades para futuras investigações. 
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3 T.L – O mundo é complexo, 
dinâmico, multidimensional. O 
papel é estático, plano. Como 
é possível representarmos 
esta riqueza visual de um 
mundo de experiências numa 
mera superfície plana?

“ 
The world is complex, 
dynamic, multidimensional; 
the paper is static, flat. 
How are we to represent 
the rich visual world of experience 
and measurement on mere flatland? 

(Tufte, 1990, p.9).3



CAPÍTULO 2
O design 
de informação 

❦

S endo um dos objectivos principais desta in-
vestigação aplicar princípios do design de 

informação para chegar a uma transmissão de 
dados clara e eficaz, uma etapa importante foi 
estudar a história desta disciplina. Procurámos 
conhecer e analisar exemplos de estratégias in-
teressantes utilizadas em vários contextos. A re-
colha e análise de dados passou também pela 
importância do design de informação para fa-
cilitar e melhorar a aprendizagem.
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2.1 O design de comunicação e o design 
de informação – definição

“Information design is defined as the art and science of preparing information so that 
it can be used by human beings with efficiency and effectiveness” (Horn, 2000, p. 15).4

O design de comunicação é um processo activo de transmissão de 
mensagens, que envolve o trabalho das relações entre imagens e textos 
– da forma como são apresentados individualmente e da forma como se 
relacionam entre si – sempre com objectivo de chegar à melhor forma 
de comunicar determinada mensagem (Lupton, 1996). Segundo Jessica 
Helfand (2005, citado em Shaughnessy, 2005, p. 18) é "(…) a visual language 
uniting harmony and balance, colour and light, scale and tension, form and content".5 
O design de comunicação interpreta os interesses e necessidades do 
público-alvo do projecto que desenvolve e desenha soluções adequadas. 
As soluções surgem de um crítica sistemática e de um trabalho 
colaborativo com outras disciplinas, que variam consoante a natureza 
do trabalho. O designer é especialista na concepção e articulação de 
ideias em experiências tangíveis (Icograda, 2000). Para um adequado 
desenvolvimento do projecto e para garantir um bom resultado é 
essencial que o designer responda a três perguntas: "Quem é a audiência/
público-alvo", "que mensagem quer transmitir?" e "como pode fazê-lo efectivamente" 
(Glaser, 1998 citado em Heller, 1998, p. 152). Para chegar à melhor forma de 
transmitir mensagens, o designer tem de ser alguém atento a tudo o que 
se passa à sua volta ("the more sensitive you become to the wold around you the 
better you will function" (Shaughnessy, 2005, p. 20)).6

Para além da dimensão formal do design de comunicação, que permite 
transmitir mensagens de uma pessoa(s) para outra(s), importa referir a 
sua dimensão humana e social. O designer deve ser capaz de articular 
as suas capacidades com as necessidades da sociedade e desta forma 
contribuir para melhorar determinados aspectos sociais (“As designers, we 
must ask ourselfs constantly what service we provide” (Shedroff, 2000, p.272)).7

Dentro do design de comunicação importa destacar o design de 
informação. Esta disciplina caracteriza-se pela capacidade de trabalhar 
a informação de forma a que esta chegue de forma clara e efectiva ao 
destinatário.
O termo informação deriva do latim informatio e, do ponto de vista termi-
nológico, o seu conceito está entre os dados e o conhecimento, ou seja, é o 
resultado da organização e manipulação dos dados de forma a que quem 
a recebe consiga adquirir conhecimento (IIID, 2011).

4 T.L – O design de informa-
ção é definido como a arte 
e a ciência que trabalha a 
informação de forma a que 
esta consiga ser utilizada 
de forma efectiva e com efi-
ciência por parte dos seres 
humanos. 

5 T.L. – (…) uma linguagem 
visual que une harmonia e 
equilíbrio, cor e luz, escala 
e tensão, forma e conteúdo.

6 T.L. – Quanto mais sensível 
fores ao mundo que te 
rodeia, melhor irás realizar o 
teu trabalho.

7 T.L. – Enquanto designers 
temos de nos questionar 
constantemente a que 
necessidades respondemos.

••
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O design de informação é a disciplina que trabalha e molda a infor-
mação – define-a, organiza-a e representa-a – de forma a construir 
uma mensagem perfeitamente adequada a determinado contexto. Tem 
como objectivo responder às necessidades de um grupo de utilizadores 
previamente definido (IIID, 2011). 

Hoje em dia, o jornal The New York Times de Domingo contém 
mais informação do que o total que uma pessoa que viveu na Era 
do Renascimento teve acesso durante toda a sua vida (Wurman, 1989). 
Contudo, Nathan Shedroff (2001, p. 27) alerta para o facto de, segundo 
ele, não vivermos na era da informação, ao contrário do que é afirmado 
inúmeras vezes, mas sim na era dos dados. Isto porque, perante os 
volumes gigantescos de dados a que temos acesso, que passam cada vez 
mais e mais rápido por nós, sentimos muita dificuldade em encontrar 
informação clara e útil sobre a qual nos consigamos “fixar”. Assim, é 
cada vez mais difícil conhecer (Wurman, 2001). No mesmo sentido e com 

Fig. 1
Safety card 
Instruções visuais, presentes 
nos aviões, sobre o que fazer 
em situações de emergência 
a bordo.
Fonte: http://spottermanaus.
blogspot.com/2010/08/
safety-cards-4-lufthansa- 
a380-800.html 
Acesso a 20 Dezembro 2010
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as mesmas preocupações Ben Fry afirma: “Lots of data is out there, but it’s 
not being used to its greatest potential because it’s not being visualized as well as it 
could be” (2008, p. 2).8 

Se apenas existirem dados não se dá o processo de comunicação, 
porque não é construída uma mensagem completa (Shedroff, 2000, p.272). 
Neste contexto, o design de informação ganha um papel cada vez mais 
importante na nossa sociedade, porque é a disciplina responsável pela 
selecção, organização e representação de dados, transformando-os em 
informação capaz de responder às necessidades de determinados utili-
zadores (Wildbur & Burke, 1999). Muitas vezes não há de facto informação, 
mas apenas dados aglomerados que não conseguimos entender. Só há 
efectivamente informação quando conseguimos atribuir significado aos 
dados (“Information is the juxtaposition of data to create meaning” (Wright 2007, 

p.10)).9 Desta forma transformamo-los em conhecimentos, que possibili-
tam uma acção (Shedroff, 2000, p. 272-273).
O design de informação é responsável por produzir peças como 

manuais, instruções, sinalética, tabelas, diagramas, mapas, tabelas 
cronológicas, horários, etc. (Irwin, n.d.). Todos estes objectos têm como 
objectivo conseguir chegar de forma efectiva ao público a que se destina 
e é encontrar essa fórmula que é essencial (Spiekermann, 2002). 

O designer de informação deve entender em primeiro lugar para quem 
está a trabalhar – quais são as necessidades do público-alvo e consoante 
os seus interesses, capacidades e expectativas responder a essas necessida-
des (Shedroff, 2000, p.271).  

O design de informação não procura substituir o design gráfico ou 
outra disciplina relacionada com a representação visual. É sim uma 

Fig. 2
The understanding 
spectrum
Espectro sobre a obtenção de 
conhecimento e de sabedoria
Fonte: (Shedroff, 2000, p. 271)

8 T.L. – Inúmeros dados 
estão disponíveis, mas não 
estão a ser utilizados com 
todo o seu potencial, porque 
não estão a ser visualizados 
tão bem quanto poderiam 
ser.

9 T.L. – Informação é a justa-
posição de dados para criar 
significados.
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disciplina interdisciplinar que contribui para o melhor entendimento 
da informação de outras disciplinas (Schuller, 2007). 

Os designers de informação são profissionais com capacidades 
muito especiais, que utilizam as ferramentas que adquiriram enquanto 
designers, combinadas com o rigor, a capacidade de resolver problemas 
e a curiosidade (“I think they’re the unsung and often unnoticed heros of our 
profession” (Irwin, n.d.)).10 Esta área implica que os profissionais que nela 
trabalham tenham uma visão do mundo com um filtro especial; são 
capazes de tornar a informação transparente e eliminam incertezas 
(Schuller, 2007).

10 T.L. – Considero que 
eles são formidáveis e 
muitas vezes são os heróis 
desconhecidos da nossa 
profissão.

Fig. 3
Cables and Wires Organisator
Autocolantes em vinil com informações sobre a que 
electrodomésticos correspondem diferentes cabos eléctricos
Autoria: Hu2 Design (2010)
Fonte: http://infosthetics.com/archives/2009/09/
information_graphics_stickers_for_the_home.html
Acesso a 20 Fevreiro 2010
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2.2 Contextualização histórica do 
design de informação

Desde os primórdios da civilização humana que o Homem teve necessi-
dade de registar e partilhar informação através de representações visuais. 
A arte pré-histórica constitui o vestígio mais antigo de representações 
visuais (“Making things understandable to yourself and happenstantially to others is 
what civilization is all about. What is more basic? Why did they do cave paintings? 
They were trying to make something understandable to themselves and others” 
(Wurman, 2009 citado em Bernes, 2009)).11

Os registos pré-históricos em grutas como as de Altamira, Lascaux ou 
Chauvet são sinais cujo significado não há qualquer garantia, mas que, 
segundo alguns estudos, podem ser representações icónicas, símbolos 
espirituais e religiosos ou ainda representações com objectivos instrutivos. 
Uma representação encontrada numa gruta em Éfeso (actual Turquia), 
constituída por um pé num pavimento junto a uma cara de mulher (fig. 

4), é considerada a mais antiga instrução. Indicava a direcção para um 
bordel (Westendorp & Howard, 2006, pp. 9-10).

O Renascimento trouxe grandes desenvolvimentos ao nível do desenho 
técnico. A introdução, no século XV, da perspectiva nos desenhos contri-
buiu muito para essa evolução, pois trouxe rigor às representações. 
Esse aspecto permitiu transmitir mais e melhor informação através de 
representações visuais. Os livros médicos desta época são disso exemplo, 
a par dos desenhos técnicos de estudos anatómicos e de representações 
de máquinas, de Leonardo da Vinci (1452-1519) (fig. 6 e 7) – são exemplos 
primitivos de infografias (Westendorp & Howard, 2006, p. 10).

Este desenvolvimento do desenho técnico levou ao aparecimento de 
magníficas infografias em diversas áreas, sempre com o objectivo de 
facilitar e melhorar a transmissão de informação. São exemplos disso 
as ilustrações do livro De Architectura de Vitruvio (fig. 5), as ilustrações de 
ferramentas e técnicas mineiras do livro De Re Metallica (1556) (fig. 8) e as 
mais de 200 ilustrações na obra de Versálio: De Humani Corpori Fabrica (fig. 

9 e 10) (Westendorp & Howard, 2006, p.10).

Fig. 4

Marca de um pé
Marca de um pé junto a um 
desenho de uma cara de 
mulher, numa gruta
Fonte: (Westendorp & Howard, 
2006, p. 10)

11 T.L. – Tornar as coisas 
compreensíveis para nós e 
para os outros em geral é o 
que define a civilização. O 
que é mais básico que isso? 
Porque é que eles faziam 
pinturas nas cavernas? 
Porque estavam a tentar 
tornar algumas informações 
compreensíveis por eles 
próprios e pelos outros.

Fig. 5
Ilustração de 
mecanismo para 
captura de água
Autoria: Vitrúvio (40 a.C.)
Fonte: http://pt.wikipedia.org/
wiki/Vitr%C3%BAvio 
Acesso a 30 Janeiro 2010

••
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Fig. 6

Estudo muscular
Autoria: Leonardo da Vinci (n.d.)
Fonte: http://www.art-prints-
on-demand.com/a/leonardo-
da-vinci/anatomical-drawing-of-
hea.html
Acesso a 30 Janeiro 2010

Fig. 7
Estudo para a 
realização de uma 
máquina voadora
Autoria: Leonardo da Vinci 
(1488)
Fonte: http://digilander.libero.
it/debibliotheca/Arte/Leonar-
dofly_file/page_01.htm
Acesso a 30 Janeiro 2010

Fig. 8
Ilustração do livro "De Re 
Metallica de Agricultura"
Fonte: (Westendorp & Howard, 
2006, p. 10)

Fig. 9 
Página do livro "De 
Humani Corpori Fabrica" 
Autoria: Versalio (1543)
Fonte: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Vesalius_Fabri-
ca_p332.jpg
Acesso a 30 Janeiro 2010

Fig. 10 
Página do livro "De 
Humani Corpori Fabrica" 
Autoria: Versalio (1543)
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:Vesalius_Fabrica_p178.jpg
Acesso a 30 Janeiro 2010
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Em meados do século XIX cientistas e engenheiros deram um impor-
tante passo na transmissão de dados estatísticos, através da representação 
visual dos mesmos. Usaram gráficos e diagramas, que facilitavam o 
entendimento geral e particular de grandes quantidades de dados. Assim, 
os números, para além de serem lidos, eram vistos (Brückner, 2004, p.12). 
William Playfair (1759–1823) é considerado o “pai da visualização de 
dados” – implementou o uso de gráficos lineares, de barras e circulares 
com o objectivo de criar um melhor entendimento das relações existentes 
entre os diferentes factores económicos (Tufte, 2007, p.44). Ficou conhecido 
pelo seu livro The Comercial and Political Atlas (1786), e mais tarde com o 
livro The Statistical Breviary (1801), onde não só representou visualmente 
dados numéricos, como também os relacionou com dados sobre o mundo 
físico. Os seus estudos, devido à forma como os representava, eram muito 
claros e por isso fáceis de entender e de memorizar. Criou então diversos 
gráficos onde relacionava múltiplas variáveis; um dos seus gráficos 
mais notáveis nesse aspecto relaciona: a área dos países através dos 
círculos, o número da população através da linha à esquerda do círculo 
correspondente e as receitas através da linha à direita do círculo (fig. 11). 
Um dos aspectos mais interessantes deste gráfico é a capacidade que dá 
aos observadores de relacionarem facilmente a dimensão dos diferentes 
países, pelo simples facto de os representar a todos com a mesma forma (o 
círculo); quando a forma não é similar não conseguimos fazer facilmente 
uma comparação (Tufte, 2007, pp.44-45).

O que por vezes enriquece bastante as representações infográficas é 
precisamente essa capacidade que têm de conjugar e relacionar várias 

Fig. 11 
Statistical chart 
showing extent the 
population and 
revenues of the 
principal nations of 
Europe in the order of 
their magnitude
Autoria: William Playfair (1801)
Fonte: (Tufte, 2006, p. 44)
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dimensões de informação. São infografias onde essa complexidade é 
organizada numa determinada arquitectura de informação, onde são 
integradas subtilmente todas as variáveis. A conjugação das variáveis 
traz inúmeras leituras e enriquece a informação; permite chegar a 
conclusões que caso os dados fossem apresentados em separado não 
era possível. Esse aspecto já é muito forte nalguns gráficos de William 
Playfair, mas um dos melhores exemplos é o gráfico de Charles Joseph 
Minard (1781-1870) (fig. 12), feito em 1869, que relata a Campanha do 
exército Napoleónico contra a Rússia em 1812-1813. Neste gráfico são 
relacionadas quatro variáveis: a dimensão do exército, a sua localização, 
a sua direcção e a temperatura local. Assim podemos compreender 
inúmeras informações:
• A campanha começou junto ao rio Niemen; 
• O início da linha creme, à esquerda, mostra a dimensão do exército de 
Napoleão (422 mil soldados) quando iniciaram o ataque contra a Rússia. 
Se continuarmos a observar essa linha podemos perceber a diminuição 
do número de soldados devido à morte dos mesmos durante a campanha 
(quando chegaram a Moscovo já eram apenas 100 mil);
• Através de uma relação que faz com a temperatura sentida ao longo 
da campanha é possível perceber que algumas das épocas mais frias 
corresponderam também a mais mortes;
• É possível analisar fases da campanha que tenham sido mais compli-
cadas, tais como a travessia do rio Berezina, onde ocorreram inúmeras 
mortes;
• A linha preta indica-nos o regresso dos soldados, levando-nos à 
conclusão de que houve dois pequenos grupos de soldados que regres-
saram antes do final da Campanha Napoleónica. Permite-nos também 

Fig. 12 
Losses of the French 
Army in the russian 
campaign
Autoria: Joseph Minard (1869)
Fonte: (Tufte, 2007, p. 41)
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comparar visualmente a dimensão da linha bege, correspondente ao 
número de soldados presentes durante a campanha, com a linha preta, 
que corresponde ao número de soldados que regressaram (Tufte, 2007, p.40; 

Tufte 2006 pp.125-139). 
Segundo Edward Tufte (2007, p.40), este pode ser considerado o melhor 

gráfico alguma vez desenhado.
Com a Revolução Industrial a infografia evoluiu na representação de 

instruções visuais, devido à produção em massa de inúmeros novos pro-
dutos, que tinham de ser entendidos pelos consumidores. Os primeiros 
exemplos de produtos a serem vendidos com manual de instruções foram 
as máquinas de costura (por volta de 1850) e as máquinas de escrever 
(aproximadamente em 1870) (Westendorp & Howard, 2006, p. 11).

Fig. 14 
Illustration from a 
Pfaff shoemaker’s 
sewing machine 
manual
Ilustração que contém uma 
seta para indicar a direcção 
em que a roldana da máquina  
deve ser movimentada
Fonte: (Mijksennar & 
Westendrop, 1999, p. 23)

Fig. 13
Dutch version of 
a singer sequing 
machine manual (1920)
Fonte: (Mijksennar & 
Westendrop, 1999, p. 23)
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Também a Segunda Guerra Mundial (1942-45) trouxe enormes 
desenvolvimentos nas instruções visuais, visto que muitos jovens tinham 
de aprender rapidamente a utilizar máquinas militares complexas. Por 
esse motivo recebiam treinos, que para serem extremamente eficazes, 
recorriam a muitos materiais instrutivos. Visto esses materiais serem em 
grande parte produzidos pela Disney, a grande inovação nesta altura, 
foram as instruções feitas com desenhos animados. Um dos exemplos 
são os filmes de 16 mm com o Rato Mickey e outras figuras da Disney a 
explicarem a utilização de vários tipos de armas. Este foi um passo muito 
importante, porque este tipo de desenho tornou as explicações visuais 
mais simples, atractivas e consequentemente mais eficazes (Westendorp & 

Howard, 2006, pp. 11-12).
A evolução nas instruções, trazida pelos desenhos animados, foi tendo 

cada vez mais resultados e foram sendo introduzidas mais inovações. 
Começaram, por exemplo, a ser representadas características humanas 
nos desenhos dos produtos: um carro que transpira porque está demasi-
ado quente (fig.16), uma fotocopiadora com uma expressão de pânico 
porque tem alguma avaria (fig.15). Foram também introduzidos símbolos, 
tais como caveiras para indicar perigo, diferentes setas para indicar 
diferentes movimentos, entre outros (Westendorp & Howard, 2006, pp. 11-12).

A qualidade das instruções foi evoluindo até aos dias de hoje. Actual-
mente três dos designers mais marcantes nesta área são/foram: Paul 
Mijksenaar (1944- ), Piet Westendorp (1950-2008) e Nigel Holmes 
(1942- ). Paul Mijksenaar é professor de design de informação na Faculty 
of Industrial Design Engineering, na Holanda, e desenvolve projectos nessa 
área tais como mapas, sinalização, relatórios anuais e exposições. Piet 
Westendorp foi investigador na Delft and Eindhoven Universities of Technology, 

Fig. 15 
Impressora com 
avaria
Fonte: (Mijksennar & 
Westendrop, 1999, p. 60)

Fig. 16 
Carro em 
sobreaquecimento
Fonte: (Mijksennar & 
Westendrop, 1999, p. 60)
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na Holanda, onde se especializou em comunicação. Mijksennar e 
Westendorp coleccionaram manuais de instruções e instruções visuais 
(fig. 17, 18, 19), presentes em variadíssimos contextos, durante anos e 
escreveram um importante livro relacionado com essa recolha: 
Open Here: The Art of Instructional Design (Mijksennar & Westendorp, 1999).

Fig. 18 
Constituintes de um 
automóvel
Representação visual em 
que são destacados alguns 
pormenores para que sejam 
mais facilmente entendidos
Fonte: (Mijksennar & 
Westendrop, 1999, p. 86)

Fig. 17 
Como montar uma 
máquina trituradora
Fonte: (Mijksennar & 
Westendrop, 1999, p. 79)
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Fig. 19  Instruções de montagem de carro em lego
Instrução visual que explica peça a peça como montar o carro
Fonte: (Mijksennar & Westendrop, 1999, p. 101)
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Nigel Holmes é director da Explanation Graphics, empresa sediada em 
Nova Iorque, que realiza projectos relacionados com design de informa-
ção, design editorial, publicidade e identidade corporativa. É também 
autor de um livro com instruções de como fazer as mais diversas acções 
(mudar um pneu, plantar uma árvore, ordenhar uma vaca, dobrar uma 
t-shirt, etc.): Worldless Diagram (fig. 21, 22, 23).

Fig. 21 How to change a tire Instruções visuais sobre como mudar um pneu
Fonte: (Holmes, 2005, pp. 132-133)

Fig. 20 The surplus and the debt Excertos do filme, em que procuram transmitir informações 
através de comparações de elementos visuais; Autoria: Nigel Holmes e Rowland Holmes (n. d.); 
Fonte: (O'Grady & O'Grady, 2008, p. 179)
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Fig. 22 How to plant a tree Instruções visuais sobre como plantar uma árvore
Fonte: (Holmes, 2005, pp. 122-123)

Fig. 23 How to make a grilled chesese sandwich Instruções visuais sobre como fazer uma sandes
Fonte: (Holmes, 2005, pp. 30-31)
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Recuando um pouco na história, para referir um importante contri-
buto para o design de informação e para a pictografia, em 1920 o filósofo 
e sociólogo vienense Otto Neurath (1882-1945), em conjunto com o 
designer gráfico Gerd Arntz (1900-1988), criou o sistema ISOTYPE 
(International System of Typographic Picture Education). É um sistema de 
representação pictográfica de pessoas, acções, lugares e objectos, para 
representar estatísticas e dados com relações complexas. O principal 
objectivo era conseguir chegar a um sistema visual que tornasse a infor-
mação entendida por todas as pessoas – “democratização do conhecimento”. 
Tornaram as abstracções numéricas de dados complexos difíceis de 
entender, em representações figurativas entendidas por todos. Otto 
Neurath acreditava que era através de representações visuais que 
conseguiria atingir um elevado nível de aprendizagem por parte de 
qualquer pessoa (“Words divide, images unite.”).12 Nas suas representações 
utilizavam muito a repetição, através da multiplicação de um determi-
nado elemento, que sendo repetidamente representado ilustrava um 
determinado valor. Desta forma, a comparação de diferentes valores 
tornava-se muito imediata (Brückner, 2004, pp.14-15). Otto Neurath e 
Gerd Arntz foram assim os pioneiros da representação sistemática de 
informação através de pictogramas.

Fig. 24
Monopoly-like 
production in 
European countries 
and the URSS
Representação visual que 
permite uma fácil comparação 
entre a produção da Europa e 
da URSS
Autoria: Otto Neurath e Gerd 
Arntz (1930)
Fonte: http://www.gerdarntz.
org/node/709/
Acesso a 30 Janeiro 2011

Fig. 25
Economic activity in 
the world
Representação visual que 
permite uma fácil comparação 
da percentagem das diferentes 
actividades económicas do 
mundo
Autoria: Otto Neurath e Gerd 
Arntz (1930)
Fonte: http://www.gerdarntz.
org/node/723/
Acesso a 30 Janeiro 2011
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Em 1976 Richard Wurman (1935- ) (1998, citado em Heller & Pettit, 1998, 

p.199) define um conceito intitulado “Information Architecture”, que o autor 
descreve como sendo a organização de dados complexos de modo a que 
se tornem claros e compreensíveis por parte dos seres humanos (“My 
fundamental emphasis is on the celebration of understanding” (Wurman, 1998, citado 

em Heller & Pettit, 1998, p.199)).13

A representação de mapas teve igualmente significativas evoluções 
até aos dias de hoje. A evolução mais marcante aconteceu a partir do 
século XX, em que se deixou de pensar o mapa apenas como uma forma 
de representar um espaço físico e as suas relações lineares à escala. O 
primeiro e um dos grandes contributos para essa evolução foi o mapa de 
rede do metropolitano de Londres (fig. 26), feito em 1933, por Harry Beck 
(1902-1974). A inovação deste mapa foi o facto de representar as relações 
do terreno apenas de forma esquematizada. O propósito foi responder 
de forma mais clara às necessidades do utilizador daquele mapa de 
rede: como se deslocar de uma estação para outra. Assim, Harry Beck 
optou por não fazer uma representação à escala do território, mas sim 
simplificar as linhas e as suas intersecções de forma a que o utilizador 
entendende-se facilmente a informação que procurava, sem detalhes 
desnecessários que apenas causam ruído à informação (Fry, 2008, p.3).

Essa evolução foi sendo cada vez maior e hoje em dia tudo pode ser 
mapeado. Os mapas tornaram-se uma mais valia para a representação 

12 T.L. – As palavras dividem, 
as imagens unem.

13 T.L. – Eu coloco o 
ênfase na compreensão 
da informação.

Fig. 26
The first version of the 
London Underground 
network
Autoria: Harry Beck (1933)
Fonte: (Brückner, 2004, p. 17)
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de dimensões, atributos e relações (não só físicas, mas também ligadas 
à lógica). Podemos mapear ideias, histórias, filosofias ou bases de dados. 
Os jornais, por exemplo, usam mapas para contar histórias, os psicólogos 
usam mapas para entender problemas sociais (fig. 27). Este tipo de 
representações permite-nos ter uma visão de determinado aspecto que 
possivelmente nunca iríamos ter. Assim, hoje em dia, um mapa permite-
-nos não só orientarmo-nos em determinado espaço físico, mas também 
orientarmo-nos em qualquer “território informativo” (Owen, 2005, pp.10-13). 
A figura 28 apresenta-nos uma infografia do The New York Times para 
mapear e explicar o domínio do petróleo e os conflitos entre o Egipto, 
a Arábia Saudita e o Irão. É mapeada uma história. O projecto Web 
Trend Map 4 (fig. 29 e 30) é também revelador destes aspectos; mapeia 
não um território físico, mas sim os 333 domínios e as 111 pessoas mais 
influentes da Internet. Isto não significa o fim da geografia, mostra sim a 
emergência de uma nova forma de visualização da informação, centrada 
em instruções, interacções e conexões. Os mapas tornaram-se uma forma 
de representação de conhecimento (King, 2006, pp.44-45) (“Topographical 
maps are still handy for visualizing relationships between regions, people, goods. But 
they are almost useless for visualizing a whole host of relationships that have begun to 
dominate our world: the interactions between knowledge, power, capital, intelligence, 
technology. The new reality calls for maps of a completely different caliber: three- 
-dimensional maps, diagrams, search engines, animations” (Bouman, 2006, p.54)).14

Fig. 27
Mapa geral das redes 
significativas de uma 
adolescentes durante 
a gravidez
Fonte: (Farias & Moré, 2010, p.192)

14  T.L.  – Os mapas topográ-
ficos continuam a ser úteis 
para visualizar relações entre 
regiões, pessoas, bens. 
Mas estas representações 
tornaram-se essencialmente 
inúteis para visualizar todo 
um grupo de relações que 
dominam hoje o nosso 
mundo: as interacções entre 
o conhecimento, o poder, 
o capital, a inteligência, a 
tecnologia. A nova realidade 
precisa essencialmente 
de mapas com um calibre 
completamente diferente: 
mapas tridimensionais, 
diagramas, motores de 
busca, animações.
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Fig. 28
Strife and power in the 
New Middle 
Autoria: The New York Times 
Company (2006)
Fonte: http://www.
nytimes.com/
imagepages/2006/07/23/
weekinreview/20060723_
MIDEAST_GRAPHIC.html
Acesso a 20 Dezembro 2010

Fig. 29 e 30
Web Trend Map 4.0
Autoria: Information Architects 
(2009)
Fonte: http://www.visu-
alcomplexity.com/vc/
project_details.cfm?id= 
674&index=674&domain=
Acesso a 22 Dezembro 2010
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Já anteriormente, no século XVIII, os mapas tinham tido uma inte-
ressante evolução quanto à funcionalidade: passaram a ser desenvolvidos 
mapas temáticos que permitiam uma visualização e consequente enten-
dimento de determinado aspecto. É exemplo disso o mapa de Charles 
Booth, de 1898-99: Booth’s London poverty map (fig. 31), que nos dá uma 
visão do panorama da pobreza em Londres (Abram & Hall, 2006).

John Snow, em 1854, foi também autor de um mapa marcante (fig. 

32), pela forma como provou como uma representação pode revelar-nos 
um aspecto que de outra forma dificilmente entenderíamos e levar- 
-nos a uma conclusão. O objectivo de Snow era perceber as diferentes 
localizações das pessoas infectadas com um surto de cólera no centro 
de Londres. Com a sua representação conseguiu chegar à conclusão de 
que grande parte dos casos se situavam junto à fonte de Broad Street e 
que por isso, provavelmente, a causa estaria na água da fonte, por estar 
contaminada, hipótese que posteriormente se confirmou (Tufte, 2007, p.24).

As representações infográficas como forma de explicar um aconteci-
mento são hoje em dia muito utilizadas nos jornais. Têm como função, 
por exemplo, explicar o que possivelmente teria acontecido ao avião da 
Air France AF-447, que viajava entre o Rio de Janeiro e Paris, quando 
era ainda desconhecido o seu paradeiro, em 2009 (Quadros, 2009).

Fig. 31 London poverty map
Autoria: Charles Booth (1898-99) 
Fonte: http://www.bl.uk/learning/images/mappinghist/large4272.html
Acesso a 22 Dezembro 2010
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Fig. 32
Cholera map of 
London
Mapa que contribuiu para o 
entendimento da origem do 
surto de cólera
Autoria: John Snow (1855)
Fonte: (Tufte, 2007, p.24)

Fig. 33 Las últimas horas del vuelo F-447
Infografia que descreve o possível trajecto do avião 
Autoria: Mariano Zafra (2009); Fonte: (Quadros, 2009, p.6)
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Os computadores e a era digital trouxeram também importantes 
inovações para o design de informação. Na fase inicial do desenvolvi-
mento dos primeiros computadores destinados às massas, a questão 
era, como tornar algo completamente novo compreensível por parte do 
utilizador. Para isso, foram utilizadas metáforas com aquilo que até ali 
era utilizado por todos, aquilo que era familiar: a secretária. Pegando 
na organização de uma secretária de trabalho e naquilo que está ao 
seu redor, foi utilizado, por exemplo, a representação de um caixote do 
lixo no interface do computador, onde as pessoas podiam colocar os 
documentos que já não necessitavam, tal como colocam os papeís que 
já não precisam no caixote de lixo de suas casas. No mesmo sentido foi 
criada a possibilidade de organizar documentos em diferentes pastas no 
computador, tal como na nossa secretaria podemos colocar papeís de 
diferentes assuntos em diferentes pastas ou arquivadores. Neste contexto, 
Susan Kare, enquanto designer da Apple, criou os icons (fig. 34) para o 
computador da Apple que iria ser lançado em 1984, materializando 
precisamente essa metáfora. Kare foi então considerada a “mãe dos 
icons” (Abdullah & Hüber, 2004, pp.208-209). 

Por outro lado, o digital trouxe novas funcionalidades ao material 
infográfico: permite mostrar algumas informações e esconder outras e 
possibilita uma leitura mais rápida ou mais lenta consoante a intenção 
do utilizador. Assim, cada pessoa recebe instruções de forma adaptada 
e isso facilita o seu entendimento. O digital permite ainda que muitas 
infografias não sejam impressas mas sim colocadas no visor do próprio 
produto. Tecnicamente permite ainda a utilização de som e de animação 
(Westendorp & Howard, 2006, pp.17-18).

A internet fez com que houvesse uma explosão de dados. Temos quase 
tudo ao nosso dispor “à distância de um click”. Este facto foi atentamente 
analisado por Richard Wurman (2001, pp. 8-15) que fala na ansiedade 
informativa que sentimos por estarmos constantemente a receber novos 
dados. Os dados passam por nós demasiado rápido, tornando-se cada vez 
mais difícil fixarmo-nos sobre eles e aprofundarmos conhecimentos. Esta 
nova realidade fez com que o papel do design de informação fosse cada 
vez mais determinante, porque não nos chega estar rodeados de dados, 
temos de os entender para que se tornem em informação útil.
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Fig. 34
Icons for the Mackintosh
Primeiros icons desenvolvidos para o primeiro computador da 
Mackintosh, que fazem uma ligação metafórica com os objectos 
presentes numa secretaria
Autoria: Susan Kare (1983)
Fonte: (Abdullah & Hübner, 2006, p. 209)
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2.3 O design de informação 

e o ensino/aprendizagem

O estudo da percepção humana e a compreensão da forma como o 
ser humano apreende conhecimentos são aspectos essenciais para 
um designer na elaboração de um projecto. O designer necessita de 
compreender o utilizador final do objecto que irá criar, ou seja, é 
essencial que compreenda de que forma o destinatário irá receber e 
descodificar a informação que irá enviar. Só assim conseguirá apontar 
o sentido correcto da sua mensagem (O’Grady & O’Grady, 2008, pp.52-55). 

Por certo que um designer de informação não tem de ser um cientista 
cognitivo, mas o conhecimento de alguns princípios da cognição huma-
na pode providenciar-lhe importantes ferramentas, que deverão ser utili-
zadas na realização de um objecto (O’Grady & O’Grady, 2008, p.55).

Um estudo feito na década de 1970 por Rita e Kenneth Dunn (citado 

em O’Grady & O’Grady, 2008, pp.55-57), sobre o modo como os seres humanos 
interpretam e adquirem novos conhecimentos, levou-os à definição dos 
três principais estilos de aprendizagem: 
• Visual: está associado a pessoas que tendem a captar informação 
essencialmente a partir de representações visuais, tais como: imagens, 
mapas, diagramas, esquemas e gráficos. Estes indivíduos tendem a 
“pensar visualmente”.
• Audio/verbal: está associado a pessoas que na aprendizagem valori-
zam a palavra nas dimensões escrita ou oral e que por isso tendem 
a adquirir informação através da leitura, da escrita e do diálogo.
• Cinestésica/táctil: está relacionado com indivíduos que valorizam 
a realização de experiências práticas para adquirirem conhecimentos; 
a experiência multisensorial é nestes casos muito benéfica.

Entende-se por estilo de aprendizagem a preferência de um indivíduo 
por um estímulo sensorial em particular para adquirir nova informação 
(O’Grady & O’Grady, 2008, p.55). O designer deve ter em conta estes estilos 
quando procura conhecer o público-alvo a que se dirige, para definir 
a forma e o conteúdo do objecto que vai produzir. Por vezes, é possível 
calculá-lo através de algumas características comuns dos destinatários 
(profissão, hobbies, capacidades, etc.). Porém, apesar de cada indivíduo 
tender a aprender mais facilmente através de um determinado estilo 
de aprendizagem, a grande maioria das pessoas aprendem mais e 
melhor através da combinação dos diferentes estilos. Assim, o designer 
deve procurar este encadear de estímulos, englobando-os nos objectos 
que produz, para enriquecer a informação e fazer com esta seja mais 
facilmente retida pelo utilizador (O’Grady & O’Grady, 2008, pp.56-57). 

••
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O projecto realizado para o US Department of Agriculture, com o objectivo 
de ensinar às crianças bons hábitos alimentares, é um exemplo de como 
projectos no âmbito do design gráfico podem incluir os diversos estímulos 
em simultâneo. Para tal, neste projecto desenvolveram um poster com 
ilustrações, diagramas e textos, que procuram estimular a aprendizagem 
visual e audio/verbal, e por outro lado, desenvolveram também um 
jogo de computador que estimula uma aprendizagem cinestética/táctil, 
fazendo com que as crianças ponham em prática num jogo aquilo que 
aprenderam (O’Grady & O’Grady, 2008, pp.56-57).

Collin Ware (citado em Hall et al., 2006, p.122), um investigador na área 
da percepção humana, focou-se no estudo da aprendizagem visual. Nos 
seus estudos Ware concluiu que o ser humano em geral adquire mais 
informação através da visão do que a soma do que adquire com todos 
os outros sentidos. O cérebro humano contém cerca de 20 biliões de 
neurónios responsáveis pela análise visual da informação, que provi-
denciam um sistema de busca por padrões, que é uma componente 
fundamental na nossa actividade cognitiva. Ware acredita que a apren-
dizagem através de representações visuais de informação tem cinco 
grandes vantagens: ajuda-nos a compreender grandes quantidades 
de dados, leva-nos a tirar conclusões perante a análise da informação 

Fig. 35
My Pyramid
Poster sobre bons hábitos alimentares
Fonte: (O’Grady & O’Grady, p.56)
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visual que podíamos não ter entendido anteriormente sem o auxílio 
dessa visualização, pode revelar problemas com os dados que estão a 
ser mostrados, facilita o nosso entendimento quer de detalhes, quer do 
panorama geral e pode ser uma ferramenta para levantar hipóteses.

Jarke Van Wijk (citado em Hall et al., 2006, p.123), investigador na área 
das ciências computacionais, identificou três formas de visualização que 
prevalecem: visualização como tecnologia, visualização como ciência e 
visualização como arte. Na visualização como tecnologia a informação 
é utilizada para chegar a novas soluções e a conclusões através da análise 
dos dados. A visualização como ciência estuda a percepção humana, 
de modo a conseguir formar as melhores e mais adequadas regras de 
apresentação de informação. Por fim, a visualização como arte procura 
elegantes soluções visuais que providenciem uma satisfação intelectual 
e estética em simultâneo.

Richard Wurman, talvez o mais importante designer de informação 
da actualidade, é um apaixonado por tornar a informação de fácil 
acesso e compreensão. Revela um enorme interesse no modo como o ser 

Fig. 36
My Pyramid blast off
Jogo de computador sobre 
bons hábitos alimentares
Fonte: (O’Grady & O’Grady, 
p.57)
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humano aprende, para compreender de que forma a informação pode 
chegar efectivamente ao utilizador. Wurman (2001, pp. 83-84) acredita 
que é quando sabemos como é não entender absolutamente nada dentro 
de determinado tema que conseguimos transmitir essa informação de 
forma a que seja compreendida pelos outros. Neste contexto, o autor 
considera que o que torna as suas comunicações eficazes é a sua habili-
dade e disponibilidade de falar directamente com as pessoas para as 
quais vai desenvolver um projecto e perceber exactamente o que elas 
não compreendem. 

Richard Wurman (2001, p. 25) considera que um dos pré-requisitos 
indispensáveis para se compreender e apreender nova informação é ser- 
-se capaz de admitir que não se compreende algo. O autor considera que 
quando as pessoas conseguem admitir que não sabem, tornam-se capazes 

Fig. 37
Órgãos do corpo 
humano
Representação visual dos 
órgãos do corpo humano e de 
que forma se posicionam uns 
em relação aos outros
Fonte: (Wurman, 1985, p.1)
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de fazer as perguntas que são de facto fundamentais para esclarecer as 
suas dúvidas e estão assim completamente aptas para a aprendizagem de 
novas informações. Neste sentido, Wurman alerta os estudantes para a 
necessidade de adoptarem esta postura na escola, mesmo que geralmente 
não seja vista como a mais favorável (“You’re taught in school that you’re really 
a good student if you raise your hand and answer questions. Wrong! You’re a really 
good student if you ask the good questions. Because keep in mind: The person who 
answer a question learns nothing”(Wurman, 2009 citado em Berger, 2009)).15

A atitude de arrogância de que se percebeu tudo impede-nos de rece-
ber novas informações. Essa arrogância que é tão comum observarmos 
por parte das pessoas nos dias de hoje, Wurman (2001, p. 25-26) vê-a 
como resultado da nossa sociedade que é demasiado competitiva e faz 
com que seja politicamente incorrecto dizer “não compreendo”.

O trabalho de Wurman surge assim de perguntas e não de respostas. 
Os seus livros surgem quase sempre do interesse que o autor tem em 
aprender determinado tema e não de assuntos que quer expor por já 
ter inúmeros conhecimentos. Assim, desenvolveu vários livros na área 
da saúde (fig. 37, 38, 39), precisamente porque tinha inúmeras dúvidas 
nessa área. Como considera indispensável as pessoas compreenderem e 
conhecerem o seu corpo para cuidarem da sua saúde, nos últimos anos 
tem-se debruçado sobre projectos que melhoram essa compreensão por 
parte de pessoas comuns (Wurman, 1985). Ao colocar-se do lado de quem 
não compreende, consegue perceber efectivamente o que é o utilizador 
procura sobre determinado tema.

Na transmissão de informação o autor (2001, pp.249-255) considera 
igualmente indispensável que o designer tire partido dos interesses dos 
destintários, para que consiga chegar até eles. O interesse é indispensável 
porque algo tem de estimular a curiosidade e algo tem que fazer com 
que o utilizador fique realmente disponível para adquirir a informação 
que lhe é transmitida (“interest defies all rules of memorization” (Wurman, 

2001, p. 85)).16 Só aprendemos efectivamente aquilo que está relacionado 
com o nosso interesse; Richard Wurman sintetiza esta ideia numa frase 
emblemática: “learning is remembering what you’re interested in” (Wurman, 2001, 

p. 249).17 Assim, o autor considera que, enquanto designers, aqueles 
que conseguem mais facilmente chegar aos outros através das suas 
mensagens, são os que tiram partido do papel do interesse do público a 
que se dirigem. Para além disso, Wurman salienta ainda a importância 
das próprias pessoas definirem os seus interesses, porque através dessa 
definição podem potenciar a sua curiosidade, através da conexão dos seus 
interesses com múltiplos temas (“If my premise is correct that you only remember 
that in which you are interested, then interest becomes a key word in assimilating 
information (...).” (Wurman, 2001, p. 255)).18 Neste contexto, Wurman criticou 
a forma de ensino das escolas, por de um modo geral não se focar no 

15 T.L. – Na escola és con-
siderado um bom aluno se 
colocares a mão no ar e 
responderes às perguntas. 
Errado! Tu és um verdadeiro 
bom aluno se colocares 
perguntas relevantes. Porque 
lembra-te: a pessoa que 
responde às perguntas não 
aprende nada com isso.

16 T.L. – O interesse desafia 
todas as regras de memori-
zação.

17 T.L. – Aprender é relembrar 
os assuntos pelos quais nos 
interessamos.

18 T.L. – Se a minha premissa, 
de que apenas relembramos 
os assuntos pelos quais nos 
interessamos, está correcta, 
então o interesse torna-se a 
palavra-chave para assimilar 
informação (...).
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Fig. 39
Cesarean section 
procedure
Representação de um 
processo médico em que 
apenas é destacada a zona 
intervencionada
Fonte: (Wurman, 1985, p. 82)

Fig. 38
Spleen removal 
procedure
Representação de um 
processo médico em que 
apenas é destacada a zona 
intervencionada
Fonte: (Wurman, 1985, p.72)
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interesse dos alunos (“You memorize things you are not interested in, throw them 
up on a test, and then you forget them.” (Wurman 2004, citado em Bogaards et al. 

2004)).19

Richard Wurman (2001, pp. 24-25) aponta ainda como crucial que a 
pessoa a quem a mensagem se dirige consiga entender a forma como 
a informação está estruturada e que a relacione com conhecimentos já 
adquiridos e consolidados anteriormente.

Numa perspectiva mais teórica, o livro Mapas Conceptuais: Uma Técnica 
para Aprender (Ottoria et al., 1999, p.10-15) analisa importantes aspectos do 
ensino/aprendizagem de um modo geral. Alerta para a importância de 
“aprender a aprender” e para a importância de quem ensina de “ensinar a 
pensar”. Todo este processo envolve técnicas adequadas. A aprendizagem 
é um processo de desenvolvimento de estruturas significativas. As 
motivações dependem da estrutura cognitiva dos seres humanos e por 
isso a alteração da motivação requer a alteração das estruturas cognitivas 
(Ottoria et al., 1999, p.10). Neste contexto, Ottoria et al. (1999, p.10) defende 
uma aprendizagem orientada para novos conceitos interiorizados, novas 
estruturas mentais, novas atitudes para analisar e solucionar problemas. 
As novas estruturas mentais centram-se na assimilação, reflexão e 
interiorização, dando a quem aprende a possibilidade de ter uma atitude 
crítica e a capacidade de tomar decisões. A atitude crítica e a capacidade 
de tomar decisões são a base do processo de “aprender a aprender”. Ausubel 
(1989 citado em Ottoria et al., 1999 p.11) defende que a estrutura cognitiva de 
uma pessoa é o factor que define o significado dos novos dados e a aquisi-
ção dos mesmos. Isto porque, as novas ideias só são retidas de forma 
útil se se referirem a conceitos já disponíveis, que servem de “âncoras”. 
Assim, é importante potenciar a estrutura cognitiva e relacionar a nova 
informação com essa estrutura, pois esse factor irá favorecer a retenção 
de novos conhecimentos. Segundo Ausubel (1989 citado em Ottoria et al., 

1999, p.11), “o aluno deve reflectir activamente sobre o novo material, pensando nos 
laços de ligação e semelhanças e reconciliando as diferenças ou discrepâncias com a 
informação já existente”.  

Existem dois tipos de aprendizagem: a aprendizagem memorística, 
que é predominante nos sistemas de ensino, e a aprendizagem significa-
tiva. A aprendizagem memorística caracteriza-se pela aquisição de 
conhecimentos através de procedimentos de repetição e ocorre sempre 
que “a tarefa de aprendizagem conste de puras associações arbitrárias” (Ausubel, 

Novak & Hanesian, 1989 citado em Ottoria et al., 1999, p.11). Assim, nesta forma 
de aprendizagem “a nova informação não se associa com os conceitos pré-existentes 
na estrutura cognitiva e, portanto, produz-se uma interacção mínima ou nula entre 
a informação recentemente adquirida e a informação já armazenada” (Novak, 

1985 citado em Ottoria et al., 1999, p.11). A aprendizagem significativa, pelo 
contrário, usa processos que procuram estabelecer relações, de modo 

19 T.L. – Memorizas assuntos 
pelos quais não tens qual-
quer interesse, "despejá-los" 
no teste e depois esquece-
-los.
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não arbitrário, da informação nova com os conhecimentos já existentes. 
Desta forma, cada pessoa entra no processo de construção do seu próprio 
conhecimento (Ausubel, Novak & Hanesian, 1989 citado em Ottoria et al., 1999, 

pp.11-12). Este tipo de aprendizagem é mais eficaz porque “afecta o aluno 
nas suas três principais fases: aquisição, retenção e recuperação” (Ottoria et al., 1999, 

p.14) A aquisição é mais fácil e rápida e a informação é retida durante 
um periodo mais longo de tempo (Ottoria et al., 1999, p.14). 

Para que este processo aconteça eficazmente é também fundamental 
que a própria forma como a nova informação é apresentada seja potenci-
almente significativa (significatividade lógica), para permitir essa relação 
com o conhecimento já existente. A nova informação deve possuir uma 
estrutura interna organizada, para que as suas diferentes partes também 
se relacionem entre si de modo não arbitrário (Coll, 1990 citado em Ottoria et 

al., 1999, pp. 14-15).
Além da significatividade lógica, é também importante a significati-

vidade psicológica, ou seja, o material deve significar algo para quem o 
vai aprender, de modo a que isso o leve a interessar-se por ele e, assim, 
relacioná-lo de forma intencional com os conhecimentos adquiridos 
anteriormente (Ottoria et al., 1999, p.14). 

Vários destes aspectos descritos sobre formas de potenciar a aprendiza-
gem no livro Mapas Conceptuais: Uma Técnica para Aprender, coincidem com 
os aspectos, já referidos anteriormente, que o designer Richard Wurman 
indica sobre o modo como a informação deve ser trabalhada para 
facilitar a sua compreensão e memorização. Os aspectos coincidentes são:
• Novas ideias só são retidas de forma eficaz se forem relacionadas 
com conceitos já disponíveis por parte da pessoa que as vais receber (as 
chamadas “âncoras”); do mesmo modo Wurman (2001, pp. 24-25) afirma 
que a nova informação deve ser relacionada com conceitos que as pessoas 
já compreenda de forma consolidada;
• Ao transmitir-se um novo conhecimento deve ter-se em conta o inte-
resse do receptor; no mesmo sentido, Wurman (2001, pp. 24-25) afirma 
que quem apresenta a nova informação deve tirar partido dos interesses 
do receptor para estimular a sua curiosidade;
• A estrutura interna da informação que é apresentada é muito relevan-
te na aprendizagem; também Richard Wurman (2001, pp. 24-25) salienta 
a importância da compreensão, por parte do receptor, da estrutura 
sobre a qual a informação está organizada, para que haja uma boa 
compreensão e assimilação da mesma.

O design de informação utiliza geralmente imagens e/ou ilustrações, 
integradas em gráficos, instruções, mapas e/ou esquemas. A imagem 
possui inúmeros potenciais no que diz respeito ao ensino/aprendizagem, 
contudo, grande parte das suas mais valias não são tidas em conta 
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nos materiais destinados à aprendizagem das crianças. Grande parte 
dos manuais escolares do ensino primário incluem apenas imagens 
representativas (fig.41), tais como fotografias ou desenhos, que apenas 
ilustram o tema em geral e enquadram os assuntos tratados. A função 
que têm não é a de acrescentar qualquer informação, servem sim para 
despertar a curiosidade dos alunos e os manter interessados (Carney & 

Levin, 2002).
Levin (1981, citado em Carney & Levin, 2002, p.7) definiu as cinco diferentes 

funções que podem ser desempenhadas pelas imagens quando são 
utilizadas em conjunto com um texto:
• Decoracional: são imagens que apenas decoram a página, 
relacionando-se pouco ou nada com o texto;
• Representativa: representa o conteúdo de parte do texto;
• Organizacional: providenciam um conjunto de imagens úteis e estru-
turantes sobre o conteúdo do texto (exemplo: um conjunto de ilustrações 
que descrevam os vários passos para realizar uma acção);
• Interpretacional: ajudam a clarificar textos de difícil compreensão; 
têm especial importância em textos que descrevem situações de causa-
-efeito ou processos complexos e ainda em casos de inexperiência do 
público a que se dirige;
• Transformacional: imagens que incluem de forma sistemática aspec-
tos mnemónicos (componentes que têm como objectivo melhorar a 
memorização do texto, ou parte dele).

Fig. 40
How to do a flip turn in 
a swimming pool
Instruções visuais que explicam 
passo a passo como fazer um 
movimento numa piscina
Fonte: (Holmes, 2005, pp. 
104-105)
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Um estudo realizado por Levin et al. (1987, citado em Carney & Levin, 

2002, p.8) revela qual o impacto das imagens na aprendizagem, dentro 
de cada uma das cinco funções referidas anteriormente. Segundo o 
estudo, as imagens decorativas não beneficiam o ensino, mas todos os 
outros tipos de imagens demonstram ser um contributo nesse sentido. 
As imagens transformacionais revelaram ser as mais benéficas na 
aprendizagem, seguidas das interpretacionais e organizacionais (fig. 42). 
Com este estudo podemos então verificar que as imagens mais utilizadas 
nos manuais escolares do ensino primário (imagens com função 
representativa), dentro dos quatro tipos de funções que beneficiam 
a aprendizagem, são as que menos se destacam nessa finalidade.

Fig. 41 
Página do manual 
"As minhas descobertas"
Página em que se verifica a 
utilização de apenas imagens 
representativas
Fonte: (Campos & Reis, 2002, 
p. 20)
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Imagens que impliquem uma interpretação lógica e conceptual 
requerem da parte dos estudantes um esforço mental para que sejam 
compreendidas, ao contrário de imagens que sejam meramente represen-
tativas de algo. Tendo em conta o trabalho mental que o processamento 
dessas imagens requer, é muito benéfico que os professores estimulem a 
aprendizagem através das mesmas (Scheiter et al. citado em Schroeder et al., 

2009). O design de informação utiliza em muitos dos objectos que produz 
imagens/representações instrucionais – imagens que utilizam na sua 
grande maioria duas das funções apontadas por Levin (1981, citado em 

Carney & Levin, 2002, p.7): a função organizacional (conjunto de imagens 
úteis e estruturantes sobre o conteúdo do texto no seu todo ou de parte 
dele) e a função interpretacional (descrevem processos complexos e 
ajudam a clarificar textos de difícil compreensão (fig.43)). Neste contexto, 
as representações instrucionais deveriam ser utilizadas de forma mais 
regular e consistente nos materiais destinados à aprendizagem das 
crianças, com o objectivo de melhorar a aprendizagem das mesmas nas 
mais diversas temáticas.

Peeck (1993 citado em Schroeder et al., 2009) considera que as imagens 
facilitam a aprendizagem por vários motivos: aumentam a motivação, 
focam a atenção, procuram uma maior profundidade sobre os assuntos 
retratados, clarificam e descodificam os assuntos descritos no texto, 

Fig. 42 Average effect 
size by picture function, 
across all units 
Gráfico que demonstra os bene-
fícios na aprendizagem por parte 
de imagens com cinco funções 
distintas
Fonte: (Carney & Levin, 2002, 
p. 8)
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diminuem possíveis interferências negativas, são um suporte pensado 
especificamente para um texto em particular e servem como modelos 
mentais de raciocínio. 

Apesar de todas as potencialidades da utilização da imagem no 
ensino/aprendizagem, dentro da psicologia educacional, Mautone e 
Mayer (2007 citado em Schroeder et al., 2009) referem que muitos estudantes 
têm dificuldades em interpretar e compreender gráficos. No mesmo 
sentido, Gobbo (1994 citado em Schroeder et al., 2009) concluiu que uma 
grande percentagem de alunos com 12 anos não eram capazes de ler 
os valores de um gráfico de linhas. Carney e Levin (2002) relacionam 
este problema com o facto de os professores não serem treinados para 
motivar os alunos para aprenderem através de textos que contêm 
imagens a acompanhar. Segundo os autores (2002), é crucial que 
os professores motivem os alunos a aprenderem através de imagens 
instrucionais. Contudo, os programas escolares revelam um caminho no 
sentido oposto, visto que o ensino/aprendizagem com textos e imagens 
em consonância não está plenamente integrada nos currículos e a 

Fig. 43
Cólon section removal 
procedure
Representação objectiva e 
clara de um processo médico 
complexo, que apoia o texto que 
descreve esse mesmo processo
Fonte: (Wurman, 1985, p. 75)
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capacidade dos estudantes de interpretarem imagens não é tida como 
importante (Houghton & Willows, 1987; McElvany et al., 2009; Seufert, 2003 citado 

em  Schroeder et al., 2009). 
Outros autores, também ligados à psicologia educacional, relacionam 

este problema com o facto das imagens, contrariamente ao texto escrito, 
poderem ser processadas muito rapidamente para se apreender uma 
ideia geral do que está representado. Devido a esta facilidade subjectiva 
de assimilação, os estudantes têm muitas vezes a ilusão metacognitiva de 
entenderem facilmente as imagens instrucionais na sua plenitude e não se 
focam nelas. Ao não se focarem não retiram delas todo o seu potencial e 
todos os conhecimentos que poderiam adquirir (Peeck, 1994; Weidenmann, 

1989 citado em Schroeder et al., 2009).
Segundo Peeck (1993 citado em Schroeder et al., 2009) e Weidenmann 

(1989 citado em Schroeder et al., 2009), a utilização de orientações explícitas 
sobre a forma como as imagens devem ser lidas podem levar a um 
aumento significativo da compreensão e apreensão de conhecimentos 
através de imagens instrutivas. Peeck (1993 citado em Schroeder et al., 2009) 
providenciou uma lista de algumas medidas concretas:  
• Pedir aos estudantes para tomarem atenção às imagens;
• Dizer-lhes o que procurar em concreto nas imagens;
• Estimulá-los a fazer algo com aquela imagem (comparar com outra, 
completar um gráfico, etiquetar as suas características...).

De uma forma similar, vários estudos acrescentam a importância de 
assinalar aspectos-chave, dar sugestões e fazer perguntas estratégicas.
(Mastore & Mayer, 2007; Serfert, 2003 citado em Schroeder et al., 2009). 

Joel Levin e Mayer (citado em Carney & Levin, 2002, pp. 9-10), com base na 
adaptação de Bransford do tetrahedal model de Jenkins, definiram quatro 
variáveis que devem ser tidas em conta quando se considera a utilização 
de imagens como facilitadoras da aprendizagem:
• Qual o resultado desejado (exemplo: compreensão, memorização);
• A natureza das imagens;
• A natureza do texto (quando mais difícil for o texto, maior apoio 
deverá ter de imagens);
• As características do público-alvo (tirar partido dos conhecimentos 
já adquiridos e consolidados, bem como compreender qual o estilo de 
aprendizagem que facilita a compreensão de novos conhecimentos dos 
destinatários em questão, tal como já foi referido anteriormente). 

Peeck considera de uma enorme importância destacar este último 
ponto de forma a adaptar as imagens ao público a que se destina, tanto 
quanto possível. As características que o autor considera que devem 
fundamentalmente ser tidas em conta são: a idade, a capacidade de 
leitura e a literacia visual. Peeck recomenda que se estimule o desenvol-
vimento da literacia visual de uma criança em consonância com as 
capacidades de leitura que esta vai adquirindo.
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A importância de compreender o público-alvo está sempre presente no 
desenvolvimento de peças de design de informação. Esta disciplina segue 
a filosofia “user-centred design” 20, colocando o utilizador final no centro do 
processo (“Information design is ultimatly a human-centred practice” (O’Grady & 

O’Grady, 2008, p. 25)).21

Essa importância central do utilizador começa com o desenvolvimento 
de uma pesquisa sobre as características do(s) futuro(s) utilizador(es) de 
determinado objecto que está a ser realizado. A utilização de grupos de 
amostra, entrevistas, estudos e observações etnográficas, entre outras 
estratégias, auxiliam o designer de comunicação a produzir um objecto 
mais eficaz. A pesquisa providencia uma valiosa visão interior das 
necessidades, comportamentos e expectativas do público-alvo e permite 
que o designer utilize as suas ferramentas de acordo com as nessidades do 
utilizador (O’Grady & O’Grady, 2008, pp.23-25) (“Careful consideration of the user’s 
needs determines the approppriate content” (O’Grady & O’Grady, 2008, p.25)).22

Neste sentido, a forma e a função das peças de design de informação 
são definidas por dois aspectos essenciais: as características do público- 
-alvo, tal como já foi referido, e a densidade da informação. O gráfico 
seguinte (fig. 44) mostra onde se situam vários tipos dessas peças de acordo 
com essa equação. Por exemplo, uma ilustração médica de um esqueleto 

20 T.L – Design centrado no 
utilizador.

21 T.L. –  O design de infor-T.L. –  O design de infor-
mação é fundamentalmente 
uma prática centrada no 
utilizador.

22 T.L – A consideração 
de forma minuciosa das 
necessidades do utilizador 
determina um conteúdo 
apropriado.

Fig. 44
Where various design 
artifacts fall in 
equation: information 
density/audience
Gráfico que indica a 
relação entre a densidade 
de informação e o tipo de 
audiência de vários tipos de 
peças de design de informação
Fonte: (O’Grady & O’Grady, 
2008, p.24)
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seria direccionada para uma audiência específica e teria informação 
detalhada. Pelo contrário, os sinais de trânsito estão direccionados para 
um vasto público e a mensagem que transmitem é concisa e, assim, 
facilmente compreendida pela população em geral (O’Grady & O’Grady, 2008, 

pp. 23-25).
O design de informação com os materiais que desenvolve, tais como 

instruções e diagramas, tem como principal objectivo criar objectos 
destinados à aprendizagem. Aqueles que têm acesso a esses materiais 
podem obter novos conhecimentos sobre diferentes pontos de vista do 
tema apresentado. Assim, através desta disciplina, podemos procurar 
um novo paradigma de ensino/aprendizagem, que ao invés de se focar 
na repetição e na memorização, se foca na compreensão, reflexão e na 
análise dos dados.

Resumo capítulo 2:

O design de informação molda os dados de forma a construir uma 
mensagem clara e útil para o público a que se dirige. A forma como 
trabalha a informação implica uma visão com um filtro especial, que 
torna a mensagem transparente e elimina incertezas no público ao qual 
se dirige.

Desde os primórdios da civilização humana que o homem teve 
necessidade de registar e partilhar informação através de representações 
visuais. Estas representações foram evoluindo ao longo dos tempos, 
até aos dias de hoje e foram-se tornando cada vez mais ricas no que 
diz respeito à transmissão da informação. No Renascimento houve 
um importante desenvolvimento ao nível do desenho técnico devido à 
introdução da perspectiva; no século XIX através da procura por parte 
de cientistas e engenheiros (dos quais se destaca William Playfair), de 
representarem de forma visual dados estatísticos; ainda no século XIX 
com a representação de infografias que relacionavam vários dimensões 
de informação, destacando-se a infografia de Joseph Minard intitulada 
"Losses of the French Army in te russian campaign"; na Revolução 
Industrial, que devido à produção em massa de inúmeros produtos, 
trouxe a necessidade da produção de variadíssimas instruções visuais; 
entre outros momentos importantes na história, como o aparecimento 
da internet. 

Para um bom trabalho ao nível do design de informação é essencial 
que o designer compreenda a forma como o público-alvo irá receber 
e descodificar a mensagem que vai transmitir. Neste contexto, 
é fundamental que o designer compreenda como o ser humano 
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aprende, de forma a entender de que forma a informação pode chegar 
efectivamente ao utilizador. Richard Wurman, um conceituado designer 
de informação, é uma referência importante nesta área. O autor destaca 
a importância do designer tirar partido dos interesses do público-alvo, 
de relacionar a informação que vai transmitir com conhecimentos já 
consolidados por parte dos destinatários e fazer com que quem recebe a 
mensagem seja capaz de compreender a forma como a informação está 
estruturada.

Neste capítulo foi ainda importante diferenciar a aprendizagem 
memorística e a aprendizagem significativa, destacando a segunda pela 
sua relevância. Na aprendizagem significativa procura-se "ensinar a 
pensar" – o aluno deve reflectir activamente sobre a nova informação 
que lhe é apresentada, estabelecendo relações com os conhecimentos 
que já tem consolidados. Desta forma, o aluno entra no processo de 
construção do seu próprio conhecimento.

O capítulo passa também pela análise da potencialidade da utilização 
de representações visuais no ensino/aprendizagem. Segundo Levin (1981, 

citado em Carney & Levin, 2002, p. 7) as imagens podem desempenhar cinco 
funções: decoracional, representativa, organizacional, interpretacional e 
transformacional. Foram analisados os benefícios na aprendizagem das 
imagens com cada uma das funções, tendo-se destacado as que implicam 
uma interpretação lógica por parte dos estudantes. Peeck (1993 citado em 

Schroeder et al., 2009), reforça ainda  a importância de serem apontadas 
orientações explicitas sobre a forma com as imagens devem ser lidas, 
para que os alunos consigam tirar delas todas as suas potencialidades. 

Este capítulo constituiu assim uma importante abordagem sobre 
design de informação enquanto disciplina que suportou de um ponto de 
vista teórico a fase posterior de investigação activa.
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“ 
“I feel it is important that the 
children in our country receive this 
training. These young people will 
carry their life saving skills with them 
into adulthood and who knows what 
future impact they might have on the 
people around them (...)” (2010, Lee 

citado em Willet et al., 2011).23

23 T.L. – Sinto que é 
importante que as crianças 
do meu país recebam esta 
formação. Estes jovens levam 
com eles este conhecimento 
de salvar vidas para a idade 
adulta e quem sabe qual 
será o impacto que terão no 
futuro das pessoas com quem 
conviverão.



❦

CAPÍTULO 3
O ensino de  
primeiros
socorros

P rocurámos compreender quais os benefí-
cios do ensino de primeiros socorros. Numa 

primeira abordagem, de um ponto de vista mais 
geral, compreendendo quais os benefícios para a 
sociedade e num segundo momento procurando 
especificamente conhecer quais as mais valias 
de estas matérias serem leccionadas a crianças.
Nesta fase, foi também crucial compreendermos 
se alguns temas mais complexos eram indicados 
para serem leccionados ao público-alvo do pro-
jecto (crianças dos 8 aos 10 anos). Para tal, são 
apresentados e relacionados vários estudos nesse 
âmbito.
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3.1 Os primeiros socorros 
e a sua importância

As estatísticas revelam que o número de pessoas com conhecimentos de 
primeiros socorros difere muito de país para país (fig.45). Os países do 
Norte da Europa são os que têm maior número de pessoas com cursos 
nesta área: 95% da população na Noruega, 80% na Alemanha, 80% na 
Áustria e 75% na Islândia. Contudo, na grande maioria dos restantes 
países da Europa (Inglaterra, Espanha, Croácia, República Checa, 
Estónia, Finlândia, Hungria, Irlanda e Holanda) os números revelam- 
-se preocupantes, pois variam entre os 5 e os 10%. Tendo em conta que 
na Europa o número da população idosa tem vindo a aumentar, assim 
como, o número de acidentes nas estradas e os problemas relacionados 
com o coração, estes países não se encontram numa situação favorável 
(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2009, p.2). Por 
exemplo, todos os anos na Europa aproximadamente 375.000 pessoas 
sofrem paragens cadio-respiratórias (Uray et al, 2003).

Em situações de emergência é vital uma intervenção rápida, porque 
em muitos casos as pequenas acções, realizadas de forma imediata, 
reduzem a possibilidade de se desenvolver uma lesão grave e podem, 
inclusivamente, evitar a morte de uma vítima (“Taking immediate action and 
applying the appropriate techniques make a diference when saving lifes” (International 

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2009, p.2)).24

No que se refere a uma situação de emergência específica – a para-
gem cardio-respiratória – esta exige um resposta especialmente rápida 
e eficiente no momento em que é testemunhada. Um estudo feito 
pelo INEM em 2009 revelou que o tempo médio de chegada de uma 
ambulância ao local do incidente em Portugal é de 6,2 minutos (Frutuoso, 

2010, p. 15). Tendo em conta que a interrupção da circulação sanguínea 
num ser humano durante 3-4 minutos causa lesões cerebrais irreversíveis, 
é indispensável que o número de pessoas com conhecimentos sobre 
o que fazer em caso de paragem cardio-respiratória (ou seja, sobre 
suporte básico de vida) seja cada vez maior, para que haja uma resposta 
imediata por parte de quem presencia estas situações (Frutuoso, 2010, p. 

15).  Os estudos feitos por várias entidades de saúde comprovam que uma 
pessoa em paragem cardio-respiratória, se for imediatamente assistida 
com manobras de suporte básico de vida, as suas probabilidades de 
sobrevivência são muito maiores, comparadas com as probabilidade de 
uma pessoa que não tenha sido assistida dessa forma (Uray et al., 2003). 

No estudo realizado pelo INEM foram analisadas 38 ocorrências que 
se tratavam de vítimas em paragem cardio-respiratória e em apenas 11% 

24 T.L. – Ter uma acção 
imediata, aplicando as 
técnicas apropriadas faz 
realmente a diferença 
quando se trata de salvar 
vidas.

••



Desenvolvimento       Contexturalização teórica Os primeiros socorros e a sua importância❦ 67

estava a ser realizado suporte básico de vida pela(s) pessoa(s) que tinham 
testemunhado a situação. Estes números demonstram que é necessário 
implementar formas de transmitir estes conhecimentos à população 
(Frutuoso, 2010, p.15).

A intervenção rápida, por parte das pessoas que presenciam uma 
situação de emergência, é indispensável em inúmeras outras situações. 
Uma pessoa que tenha parado de respirar, devido a uma intoxicação por 
exemplo, 4 minutos depois o seu coração deixará de bater (International 

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2009, p.5). Uma intervenção 
imediata pode também evitar que pequenos acidentes se tornem grandes 
calamidades. Por exemplo, se uma criança ingerir um brinquedo e não 
for socorrida rapidamente com as manobras correctas, a situação pode 
levá-la à asfixia (Companhia de Ideias, 2011a). Alguns estudos desenvolvidos 
em Inglaterra mostram também números relevantes, pois demostram 
que, dos 5.500 milhões de acidentes registados todos os anos, 3 milhões 
poderiam ter tido consequências significativamente menos graves, 
se tivessem sido aplicados primeiros socorros (British Red Cross, 2010f).

Tendo em conta todos estes aspectos, torna-se imprescindível que o 
número de pessoas com conhecimentos de primeiros socorros cresça, 
para possibilitar que haja respostas imediatas que façam a diferença em 
situações de emergência (International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies, 2009, p.2). É então seguro afirmar que “a emergência médica não 

Fig. 45 
Percentage of the 
population trained in 
first aid
Fonte: International Federation 
of Red Cross & Red Crescent 
Societies (2009, p.3)
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começa quando a ambulância, ou a viatura médica ou o helicóptero chega junto da 
vítima, começa por quem está junto da pessoa que está a precisar de auxílio” (INEM, 

2011 citado em Companhia de Ideias, 2011b).
Neste contexto, torna-se imprescindível que a população em geral 

esteja melhor preparada. Segundo o IFRC Health and Care Department 
(2009, p.2) os governos dos países europeus deveriam investir na formação 
da população. 

A American Heart Association (citado em Uray et al., 2003) considera que 
se apenas 20% da população adulta soubesse fazer os procedimentos 
correctos em caso de paragem cardio-respiratória, isso poderia reduzir 
significativamente a mortalidade nestas situações.

Fig. 46
Acção de sensibilização em escola primária
Acção de sensibilização realizada pelo INEM, em que é incluído 
o ensino do suporte básico de vida
Fonte: (Rebelo & Pereira, 2010b)
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3.2 A importância de serem leccionados 
primeiros socorros nas escolas

A educação de primeiros socorros nas escolas foi pela primeira vez 
implementada em 1960, na Noruega. Inicialmente foi implementada 
em 8700 escolas, com crianças com idades compreendidas entre os 12 
e os 14 anos. Alguns anos depois, em 1967, a iniciativa desenvolveu-se 
também na Checoslováquia. Deste modo, nestes países, as crianças desde 
muito novas começaram a aprender o que fazer em algumas situações de 
emergência. Isso permitiu que fossem aprofundando esses conhecimentos 
ao longo dos vários anos de escolaridade. Esta estratégia de implementar 
o ensino de primeiros socorros nas escolas teve consequências muito 
positivas, visto que contribuiu para que, hoje em dia, grande parte da 
população da Noruega (95%) tenha conhecimentos consolidados sobre 
essas temáticas (Eisenburger & Safar, 1999).

Em 1992, o European Resuscitation Council recomendou que as escolas 
integrassem o suporte básico de vida nos seus currículos programáticos. 
A recomendação ganhou maior consolidação num debate internacional 
sobre reanimação, que se realizou na Noruega em 2011, onde todos 
os participantes (conceituadas organizações ligadas à reanimação – 
American Heart Association, European Resuscitation Council, Heart and Stroke 
Foundation of Canada, Australia and New Zealand Resuscitation, Resuscitation 
Council of Southern Africa, Consejo Latino-Americano de Resuscitatión e Japanese 
Resuscitation Council)25 defenderam a integração do ensino do suporte 
básico de vida nos currículos escolares, bem como alguns outros temas 
relacionados com os primeiros socorros: reconhecer uma situação de 
emergência, saber utilizar o número de emergência, saber lidar emocio-
nalmente com uma situação de emergência, controlo de hemorragias 
e saber quando e como devem ser movidas as vítimas (Chamberlain et al., 

2003, p.13).
Em Portugal, as três principais intituições/organizações ligadas à 

prestação de primeiros socorros (Bombeiros, Cruz Vermelha e INEM) 
defendem igualmente a integração destas temáticas, de forma mais 
consistente e completa, nas escolas e a inclusão do tema do suporte básico 
de vida (“(...) O suporte básico de vida é um imperativo do país. O imperativo 
digamos que de uma transformação qualitativa do sistema de ensino” (Caldeira, 2011 

citado em Companhia de Ideias, 2011a)).
Um aspecto directamente relacionado com as próprias crianças que 

mostra a importância desta educação junto das mesmas, é o aumento 
da mortalidade infantil, com a agravante que os estudos revelam que 
40 a 50% dos incidentes e das mortes que aconteceram com crianças 

••

25 T.L – Instituições que 
fornecem informações 
sobre a saúde cardíaca 
de um modo mais geral 
e sobre o que deve ser 
feito em caso de paragem 
cardio-respiratória. 
Fornecem informações 
quer aos profissionais de 
saúde ligados à medicina 
e à emergência médica 
sobre aspectos científicos 
ligados a estas temáticas, 
quer a cidadãos comuns 
sobre de que forma devem 
cuidar da saúde cardíaca e 
como podem ajudar alguém 
numa situação de paragem 
cardio-respiratória. Todas 
estas instituições têm como 
objectivo ter um papel activo 
na sociedade facultando 
informação útil. Para além 
disso, focam-se também 
no ensino/aprendizagem 
destas temáticas, realizando 
estudos sobre a melhor 
forma de lecciona-las. 
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poderiam ter sido evitados se tivessem sido aplicados procedimentos 
de primeiros socorros (Uray et al., 2003). Todos os seres humanos são 
vulneráveis e por isso, todos, incluindo crianças, deveriam saber de que 
forma devem actuar em situações de emergência. A Cruz Vermelha 
Europeia considera que as crianças não podem ser consideradas meras 
vítimas em caso de acidente, porque também elas têm potencial para 
se protegerem e protegerem os outros (Bernes et al., 2004, pp.8-11). Uma 
criança pode ser a primeira pessoa a deparar-se com uma situação em 
que alguém precise de ser socorrido e por isso é muito importante que 
saiba como chamar ajuda diferenciada e quais os pequenos gestos que 
pode fazer de imediato quando se depara com tal situação (Bolling, Wahl 

& Svendsen, 2009, p. 689; Uray et al, 2003, p.689). (“Teaching children first aid 
skills is of great importance. In many cases the administering of basic first aid, whilst 
waiting for an ambulance to arrive can make a vital difference to a patient” (First 

Aid Training Services Ltd, 2008)).26 Se as crianças aprenderem desde muito 
cedo como devem lidar com uma situação de emergência, os primeiros 
socorros serão vistos como algo normal e não como algo extraordinário, 
complicado e difícil de pôr em prática em situações reais (Bolling, Wahl & 

Svendsen, 2009, p. 691).
Alguns pais das crianças que participam em iniciativas educativas 

sobre primeiros socorros e inclusivamente alguns profissionais ligados à 
área da emergência pré-hospitalar receiam que as acções das crianças 
em situações de emergência possam piorar o estado da vítima. Porém, 
peritos e instrutores de primeiros socorros concordam que mesmo que 
as crianças possam cometer alguns erros, não fazer nada é na grande 
maioria dos casos mais prejudicial. A probabilidade de piorar o estado 
da vítima é mínima se comparada com o número elevado de pessoas 

26 T.L. – Ensinar às 
crianças técnicas de 
primeiros socorros é muito 
importante. Em muitos casos 
a realização de técnicas 
básicas de primeiros 
socorros, enquanto se 
espera que chegue uma 
ambulância, pode fazer a 
diferença para a vítima.

Fig. 47
Acção de sensibilização 
em escola primária
Fonte: (Rebelo & Pereira, 
2010b)
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que morrem devido ao facto de não terem sido prontamente socorridas 
(Bolling, Wahl & Svendsen, 2009, p. 692). Neste sentido, importa que todos 
saibamos como ajudar, porque “a emergência é uma cadeia de elos que têm tanta 
força quanto tiver o elo mais fraco” (INEM, 2011 citado em Companhia de Ideias, 

2011b).
Educar a população sobre primeiros socorros pode ter impactos signi-

ficativos: algumas acções podem diminuir efectivamente a gravidade de 
uma lesão e podem aumentar as probabilidades de sobrevivência (Bernes 

et al., 2004, p.47). Para além disso, investir na educação da prestação de 
primeiros socorros é também uma forma de diminuir os gastos na saúde, 
porque ao evitar graves lesões evita-se igualmente tratamentos de custos 
elevados e muito do tempo que iria ser investido nesses tratamentos é 
salvo para outras situações que foram realmente inevitáveis (International 

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2010, p.4). 
A educação de primeiros socorros é também uma excelente forma de 

introduzir mensagens de prevenção, que podem mudar comportamentos, 
prevenindo alguns acidentes (Bernes et al., 2004, p.47).

A inclusão do ensino de primeiros socorros nas escolas é vista, de uma 
maneira geral, como o melhor modo de chegar a um grande número de 
pessoas e incrementar a longo prazo estes conhecimentos na população 
em geral. É um valioso investimento, que permitirá que todas as pessoas 
tenham contacto com estes ensinamentos (American Heart Association et 

al., 2010, citado em Chamberlan et al., 2003, p.13; Burke, Mongan & McGlee, 2010, 

p.14; Uray et al., 2003). Isso demorará vários anos, mas futuramente irá ser 
muito benéfico para toda a população que sem dúvida ficará em maior 
segurança. Duarte Caldeira (2011, citado em Companhia de Ideias, 2011a), 
Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, defende que as alterações 
comportamentais e culturais ganham-se geracionalmente e por isso a 
escola tem um papel fundamental. Porque os saltos qualitativos que se 
revelam significativos são saltos associados ao ensino/aprendizagem, que 
depois consolidam o modelo cultural de cidadania (Caldeira, 2011 citado em 

Companhia de Ideias, 2011a).
Vários aspectos são referidos como mais valias para se iniciar a 

educação dos primeiros socorros nas escolas. As crianças na idade escolar 
estão muito receptivas a novos saberes e a sua capacidade de retenção 
de informação é elevada (Bernes et al., 2004, pp.8-11; Burke, Morgan & McGee, 

2010, p.12; Chamberlain et al., 2003, p.13; Uhm et al., 2010, p.219; Uray et al., 2003). 
Para além disso, estão ainda relativamente imunes às pressões sociais e 
não sentem geralmente medo de se envolver em situações que podem ser 
emocionalmente complexas, medo esse que está muitas vezes presente 
nos adultos (Burke, Morgan & McGee, 2010, p.14; Chamberlain et al., 2003, p.13).

Vários são também os benefícios que as crianças adquirem. Muito 
mais que adquirirem capacidades técnicas de primeiros socorros, 
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aprendem igualmente valores humanos indispensáveis que os farão 
crescer como pessoas e os tornarão bons cidadãos. Aprendem o valor da 
vida e a importância de auxiliar aqueles que precisam (“o suporte básico 
de vida não tem apenas a função que é a de se saber o que se deve e não deve fazer. 
A pessoa que adquire os conhecimentos e as competências decorrentes do suporte 
básico de vida transforma por completo a sua acção e a sua intervenção face aos 
outros” (Caldeira, citado em Companhia das Ideias, 2011a)). Estes temas podem 
efectivamente ajudar no crescimento do sentido de cidadania.

O ensino de primeiros socorros contribui ainda para o aumento da 
auto-estima das crianças, devido à importância que elas passam a poder 
ter numa situação de emergência (Fleischhackl et al., 2009). 

Hugh Williams (2008, citado em First Aid Training Services Ltd, 2008), 
instrutor de primeiros socorros, acredita ainda que pôr as crianças a 
treinar o que devem fazer em situações de emergência é uma forma 
de estimular o trabalho de equipa entre elas e é um estímulo para 
trabalharem as suas capacidades de comunicação.

Segundo Duarte Caldeira (2011, citado em Companhia das Ideias, 2011a), 
de todos esses benefícios há ainda a possibilidade das crianças terem uma 
forte capacidade de gerar comportamentos e de transmitir mensagens 
como nenhum adulto tem. Assim, esse aspecto deve ser tido em conside-
ração, no sentido de incrementar conhecimentos tão importantes como 
os primeiros socorros. As crianças são um excelente veículo de difusão 
da informação  junto da família e dos amigos por exemplo, devido ao 
entusiasmo que ganham com aquilo que aprendem, o que os leva a 
quererem partilhar as suas experiências. Parte de um estudo realizado 
por Uray et al. (2003, pp.218-219) com um grupo de crianças que 

Fig. 48
Response
Crianças a verificarem se 
a “vítima” está inconsciente
Fonte: http://www.impsweb.
co.uk/default.htm
Acesso a 12 Fevereiro 2011

27 T.L. – Se o objectivo da 
escola primária é ensinar 
os conceitos básicos de 
educação e sobrevivência, 
que são ler, escrever e 
aritmética, (os 3 R’s), talvez 
nós como educadores, 
precisemos agora de dar um 
salto gigante e introduzir o 
quarto R – a ressuscitação.
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participaram num curso de primeiros socorros, demonstrou que 94% 
das crianças, sem que lhes tenha sido solicitado, mostraram aos pais as 
brochuras informativas distribuídas pelos mentores do projecto e 76% 
comentaram as suas experiências, contribuindo assim para a divulgação 
destas informações. 

Apesar de todos os aspectos referidos, que revelam uma importância 
notória na introdução do ensino de primeiros socorros nos currículos 
das escolas, as pesquisas feitas em 2010 revelaram que são ainda muito 
poucos os países que incluem nos currículos escolares estas matérias 
de forma consolidada (International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies, 2010, p.8). Os responsáveis pela realização do relatório First aid 
for a safer future – Updated global edition (2010, p.17) defendem que devem ser 
introduzidas mais leis e mais legislação para incrementar a educação de 
primeiros socorros nas escolas (“if the goal of primary school training is to teach 
the basic skills of education and survival, that is reading, writing and arithmetic (the 
3R’s), perhaps as educators we need to take node giant step forward and introduce the 
fourth R – Resuscitation” (Fleischhackl et al., 2009).27

Fig. 49
Samfrost
Aula de suporte básico de vida
Fonte: http://www.impsweb.
co.uk/default.htm
Acesso a 12 Fevreiro 2011

Tabela 1
Telephone interviews 
with parents
Resultados das entrevistas 
feitas junto dos pais das 
crianças que participaram num 
curso de primeiros socorros
Fonte: (Uray et al., 2003, 
p.219)



74

3.3 Estudos sobre se os primeiros socorros 
devem ser leccionados a crianças

A pertinência da integração nos currículos escolares de temas relaciona-
dos com os primeiros socorros, sobretudo os mais complexos, nomeada-
mente, o que fazer em caso de paragem cardio-respiratória, é várias 
vezes questionada. É levantada a questão se as capacidades físicas e 
cognitivas das crianças estarão já suficientemente desenvolvidas para que 
elas consigam actuar correcta e eficazmente em situações de emergência. 
No sentido de esclarecer essas interrogações, têm vindo a ser realizados 
inúmeros estudos, abrangendo crianças de diversas idades, com o 
objectivo de se chegar a uma conclusão sobre quais as idades em que é 
pertinente leccionar-se primeiros socorros. Alguns estudos optam por 
analisar a aplicação de um programa com vários temas e outros optam 
por se focar na análise da aprendizagem das crianças de um dos temas 
mais complexos: o suporte básico de vida (conjunto de medidas que são 
aplicadas em caso de paragem cardio-respiratória). 

No que diz respeito à idade das crianças, alguns estudos consideram 
benéfico iniciar o ensino de primeiros socorros aos 6 anos (Bolling, Wahl & 

Svendsen, 2009, p. 689; Uray et al., 2003). Contudo, o programa de primeiros 
socorros elaborado para o estudo de Bolling, Wahl e Svendsen não inclui 
o ensino de suporte básico de vida, pois considera que este tema apenas 
deve ser leccionado a crianças mais velhas. Alguns estudos apontam 
a idade mais benéfica como os 8 ou 9 anos (Lubrano et al., 2005, p.303; 

Fleischhackl et al.,2009). Eisenburg e Safar (1999, p.13) defendem que o 
ensino do tema específico correspondente ao suporte básico de vida deve 
ser iniciado com crianças a partir dos 10 anos, tal como Connolly et al. 
(2006, p.274). Por outro lado, algumas instituições que desenvolveram 
programas de ensino de vários temas de primeiros socorros para crian-
ças, nos quais se inclui o suporte básico de vida, optaram por definir 
como público-alvo as crianças a partir dos 11 anos (British Red Cross, 2010d; 

Yusuf, 2010a) em consonância com vários estudos, tais como o estudo 
elaborado por Van Kerschaver et al. (1989, p.211), o estudo de Carolyn 
Lester et al. (1996, p.33) e o estudo de Uhm et al. (2010, p.223). 

Um dos estudos referidos anteriormente, desenvolvido por Uray et 
al. (2003), foi realizado em Viena junto de crianças entre os 6 e os 7 
anos. Para tal, foi desenvolvido um programa para leccionar primeiros 
socorros a crianças dessa faixa etária, intituldo "LFSA - Feasibility 
of Life-Spporting First-Aid", que incluia os seguintes temas: as 
funções básicas do corpo humano como introdução, como utilizar o 
número europeu de emergência, o que fazer em caso de queimaduras, 

••
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hemorragias, situações de trauma, paragem cardio-respiratória, como 
realizar desfibrilhação com um D.A.E. (Desfibrilhador Automático 
Externo) e como colocar alguém em posição lateral de segurança. 

Os resultados do programa foram analisados através de um questio-
nário aos alunos, antes e depois das actividades, bem como através de 
filmagens dos treinos que eram visionados para avaliar a performance dos 
alunos, segundo critérios previamente definidos (Uray et al., 2003).

O questionário revelou que o conhecimento dos alunos sobre os 
temas leccionados passou de 5% (antes do curso) para 95% (depois do 
curso) (Uray et al., 2003).

A análise das filmagens das performances das crianças demonstraram 
que estas obtiveram uma média de 'excelente' na realização da chamada 
telefónica para o número europeu de emergência, na colocação de uma 
pessoa em posição lateral de segurança e a realizarem desfibrilhação; 
obtiveram uma média de 'muito bom' em situações de trauma e uma 
média de 'bom' nos casos de paragem cardio-respiratória e queimaduras 
(Uray et al., 2003).

Fig. 50
Evolution of pupils via 
cartoon questionnaire
Gráfico que expressa a 
evolução dos conhecimentos 
das crianças sobre primeiros 
socorros antes e depois do 
curso em que participaram
Fonte: (Uray et al, 2003, p. 
215)
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Por fim, foi efectuado um questionário telefónico, direccionado 
aos pais das crianças, com 10 perguntas sobre que consequências 
teve na opinião deles o facto dos seus filhos terem realizado o curso 
de primeiros socorros. Foi considerado por 94% dos pais que o curso 
do LSFA deveria ser implementado no currículo das escolas; 43% 
consideraram que deveria ser dedicada uma hora por mês à educação 
destas matérias e 94% consideraram que nenhuma das matérias dadas 
foi perturbante para o seu filho (Uray et al., 2003).

Com este estudo os seus responsáveis concluiram que as crianças 
com 6-7 anos são capazes de compreender as técnicas de primeiros 
socorros e pô-las em prática. As crianças mostraram-se muito 
receptivas e claramente conseguem retirar muitos benefícios daquilo 
que lhes é leccionado. A facilidade com que aprendem é notória pelos 
conhecimentos que revelaram ter adquirido depois de lhes ter sido 
leccionado o curso (Uray et al., 2003). O ensino/aprendizagem do que 
fazer em caso de paragem cardio-respiratória e em caso de queimadura 
revelou-se mais difícil, se compararmos a média da performance das 
crianças nesses temas com a média nos restantes temas. Contudo, 
as crianças obtiveram igualmente uma média bastante positiva, o que 
demonstra que mesmo sendo temas mais difíceis é uma mais valia 
leccionar essas matérias.

Sendo o ensino/aprendizagem do que fazer em caso de paragem 
cardio-respiratória mais complexo e díficil, faz com que existam 
diversos estudos que se focam apenas neste tema, para analisar se é 
pertinente ou não leccioná-lo a crianças. São exemplo disso o estudo 
The “ABC for life” program – Teaching basic life support in schools, realizado 
por estudantes de medicina do Head of Departmnet of Medicine da Queen 
University em Belfast e aplicado a crianças entre os 10 e os 12 anos do 
Norte da Irlanda, e o estudo School children sufficiently apply life supporting 
first aid: a prospective investigation, realizado por estudantes de medicina na 

Tabela 2
Video recording 
evaluation of life 
supporting first aid 
sequences performed 
by the pupils
Tabela que apresenta os 
resultados da avaliação das 
performances das crianças
Fonte: (Uray et al, 2003, p. 217)
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Áustria e testado com alunos dos 9 aos 18 anos das escolas austríacas de 
zonas urbanas e rurais (Toner et al., 2007; Fleischhackl et al., 2009).

No primeiro projecto referido (The “ABC for life” program – Teaching 
basic life support in schools), para testar os conhecimentos apreendidos pelas 
crianças com o programa que lhes foi leccionado, foi efectuado um 
questionário com 22 perguntas, às quais responderam 46 crianças que 
tinham participado no curso e 33, da mesma escola e da mesma idade, 
mas que não tinham participado. O primeiro grupo respondeu ao 
questionário antes e depois de efectuar o curso. Os resultados compro-
varam que depois do contacto com os temas as crianças demonstram 
maiores capacidades de responder correctamente às perguntas: 84,8% 
das crianças conseguiu mais de 70% de respostas correctas e 15 das 
respostas tiveram um aumento considerável do número de crianças que 
conseguiram responder correctamente (Toner et al., 2007).

No segundo projecto mencionado (School children sufficiently apply life 
supporting first aid: a prospective investigation) as crianças foram observadas a 
realizar aquilo que aprenderam. Essa observação revelou que 85% das 
crianças avaliaram se havia condições de segurança, 83% abordaram 
correctamente a vítima verificando se esta respondia, 44% ligaram 
correctamente para pedir ajuda diferenciada, 70% permeabilizaram 
a via aérea e 80% verificaram correctamente se a pessoa respirava. 
No que se refere às manobras de suporte básico de vida os resultados 
demonstraram que 86% das crianças realizaram as compressões 

Tabela 3 
Individual question 
results before and 
after training
Tabela que apresenta os 
resultados dos questionários 
feitos às crianças sobre as 
temáticas que aprenderam
Fonte: (Connolly et al., 2006, 
p. 273)
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torácicas tecnicamente de forma correcta e na sequência certa, mas 
apenas 69% realizaram as insuflações de forma correcta devido à 
dificuldade de manter a cabeça do manequim na inclinação pretendida. 
No mesmo sentido deste estudo, Lester et al. (1996, p.36) aponta a acção 
de manter a cabeça da vítima inclinada de forma correcta, como um 
dos passos em que as crianças revelam mais dificuldades. Por fim, o 
estudo revelou ainda que, no que diz respeito a colocar uma pessoa 
em posição lateral de segurança, 97% dos estudantes realizaram-no 
correctamente (Fleischhackl et al., 2009). 

Outro estudo que se focou no suporte básico de vida analisou sobre-
tudo a qualidade das compressões (que segundo as guidelines de 2005 do 
American Heart Association devem ter uma profundidade entre os 38mm 
e os 50mm) e na qualidade das insuflações (que devem proporcionar 
uma ventilação artificial entre 500mm e 600mm segundo as guidelines). 
O estudo, efectuado com crianças com uma média de 11 anos, 
revelou que a média da profundidade das compressões realizadas foi 
de 36,2mm e a média correspondente às insuflações foi de 511mm. 
Os resultados revelam que o valor médio da profundidade das suas 
compressões (36,2mm) é muito próximo dos valores recomendados (38-
50mm) e que 50,7% das crianças conseguiram inclusivamente valores 
dentro da profundidade recomendada. No que diz respeito às insufla-
ções, os resultados demonstram que a média da ventilação artificial 
proporcionada (511ml) está dentro dos valores recommendados (500-
600ml). Estes números demonstram que as crianças, mesmo sendo 
muito novas (11 anos), têm capacidades físicas para porem em prática 
os conhecimentos sobre suporte básico de vida (Uhm et al., 2010, p.220). 
Assim, o estudo suporta a recomendações de Van Kerschaver (1989) de 
que é possível iniciar o ensino desta matéria aos 11 anos.

Voltando ao estudo referente ao artigo School children sufficiently apply 
life supporting first aid: a prospective investigation, após a avaliação de cada 
criança, as informações das prestações de cada uma foram relacionadas 
com as suas características (idade, género, altura, peso e massa corpo-
ral) e os resultados revelaram que: 
• Essas características não têm qualquer influência em como é feita a 
chamada para o número de emergência, na verificação dos sinais vitais 
da vítima, na colocação da pessoa em posição lateral de segurança, 
na realização da desfibrilhação automática de forma correcta e na 
capacidade de aprender qual a sequência para efectuar as compressões 
e as insuflações.
• A idade não influencia a qualidade das compressões, mas a massa 
corporal pode influir, tal como a altura. Os estudantes com uma 
massa corporal superior a 15 realizaram melhores performances (fig. 

51). Às mesmas conclusões chegaram Uhm et al. (2010, pp.220-223) 
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no seu estudo e, especificamente quanto ao peso, os autores afirmam 
que o peso que uma pessoa deve ter para realizar compressões com a 
profundidade recomendada é de, no mínimo, 50 kg. Mas Uhm et al. 
(2010, p.223) acrescenta que, com mais e melhor treino, uma criança 
com peso inferior a 50 kg pode ter uma boa prestação.
• O género também influencia a profundidade das compressões 
efectuadas, tendo em conta que os estudantes do sexo masculino conse-
guiram comprimir em média 37 mm, enquanto a média dos estudantes 
do sexo feminino é de apenas 33 mm. Também neste aspecto Uhm 
et al. (2010, p.220) confirmou esta premissa no seu estudo, no qual as 
crianças do sexo masculino em média realizaram compressões com 
37mm de profundidade e do sexo feminino com uma média, relativa-
mente menor, de 34,7mm. Contudo, o autor ressalva que a diferença 
não é estatisticamente relavante. 

• Quanto ao volume de ar das insuflações os resultados revelaram 
que há uma relação directa entre a qualidade das insuflações e a massa 
corporal (fig. 52), pois os estudantes com uma massa corporal igual ou 
superior a 14 realizaram melhores performances neste âmbito. Segundo 
o estudo também o peso demonstrou ser uma condicionante, visto os 
participantes com maior peso terem realizado melhores insuflações. 
Pelo contrário, o género, a idade e a altura não têm qualquer influência 
neste parâmetro (Fleischhackl et al., 2009).

Fig. 51 Scatter plot demonstration the 
relationship between deeph of chest 
compreesions in mm and body mass index
Gráfico que relaciona a profundidade das compressões 
efectuadas e a massa corporal das crianças
Fonte: (Fleischhackl et al., 2009)
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Segundo os estudos de Fleischhackl et al. (2009) e de Uhm et al. 
(2010, p.218-223) o suporte básico de vida pode então ser leccionado às 
crianças, a partir dos 9 anos, visto ter-se verificado que a qualidade 
das acções que devem ser efectuadas não têm relação com a idade dos 
estudantes. Para além disso, foi realizada uma comparação com estudos 
feitos com adultos, que revelou que há tendências de aprendizagem 
semelhantes e que a assimilação destes conhecimentos e as performances 
das crianças podem ser tão boas como as dos adultos. Por exemplo, no 
estudo de Fleischhackl et al. (2009) o facto de 31% das crianças não 
terem conseguido realizar as insuflações de forma correcta, devido a 
não terem mantido a cabeça do manequim na inclinação pretendida, 
é uma dificuldade também frequente entre os adultos, porque necessita 
de muito treino (Fleischhackl et al., 2009). Apesar de haver influência de 
algumas características das crianças, como a massa corporal e o peso, 
na prestação de algumas acções de socorro, isso não implica que estas 
não façam, de forma excelente, todos os outros passos e que dêem 
apenas algum contributo onde têm algumas dificuldades (Fleischhackl et 

al., 2009; Uhm et al. 2010, p.218-223).
Várias organizações ligadas à prestação de primeiros socorros e 

diversos responsáveis por estudos dentro desta temática defendem que 
o facto de se começar a leccionar estas matérias às crianças, desde 
muito cedo, é bastante benéfico, porque permite, através de treinos 
sistemáticos e específicos, colmatar as falhas e aprofundar conhecimen-
tos à medida que as crianças vão crescendo e paralelamente motiva-as 

Fig. 52
Scatter plot 
demonstration the 
relationship between 
tidal volume (ml) and 
body mass index
Gráfico que relaciona o volume 
das insuflações e a massa 
corporal das crianças
Fonte: (Fleischhackl et al., 
2009)
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para a aprendizagem destes conteúdos (Bernes et al, 2004, p.47; Bolling, Wahl 

& Svendsen, 2009; British Red Cross, 2010e; Uray et al., 2003). 
Existem vários estudos que recomendam que sejam feitos treinos 

periódicos, para que os conhecimentos adquiridos não sejam esquecidos 
por parte das crianças. Sugerem a realização dos mesmos a cada 6 
meses (no máximo 12) (Bolling, Wahl & Svendsen, 2009; Connolly et al., 2006, 

pp.273-274; Lester, Donnelly & Assar, 2000; Lubrano et al., 2005, p.307; Toner 

et al., 2007; Uray et al., 2003, p.218). Contudo, os estudos mostram que 
as crianças que participam em acções/programas relacionados com 
primeiros socorros, mesmo 6 meses após essa participação, revelam 
melhores níveis de conhecimentos que as crianças que nunca tiveram 
essa oportunidade. Bolling, Wahl e Svendsen demonstraram-no no seu 
estudo, porque apesar das crianças que participaram no curso terem 
realizado performances menos positivas 6 meses depois dessa participa-
ção, os resultados revelam que, ainda assim, têm melhores níveis de 
conhecimento em todos os parâmetros avaliados, que o grupo de 
crianças que nunca participou num curso de primeiros socorros (Tabela 

4). Também Connoly et al. (2006) demonstra no seu estudo, que apesar 
da percentagem de respostas correctas por parte do grupo que participou 
no curso ter decrescido de 87% para 61,1%, a percentagem de respostas 
certas por parte das crianças que não participaram foi inferior (46,8%) 
(Tabela 3).

Tabela 4
Percentage of children 
who fulfilled the given 
tasks 1-6 correctly in 
each group
Tabela que demonstra os 
resultados das performances 
das crianças
Fonte: (Bolling, Wahl & 
Svendsen, 2009, p.690)
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Resumo capítulo 3:

Em inúmeras situações de emergência uma intervenção imediata 
é fundamental e pode significar a diferença entre a vida e a morte. 
Assim, é essencial que a população em geral tenha conhecimentos sobre 
primeiros socorros, para que haja uma resposta rápida no momento em 
que a situação de emergência é presenciada por um cidadão comum. 

A implementação da educação de primeiros socorros nas escolas é 
uma excelente forma de se conseguir chegar a uma grande quantidade 
da população a longo prazo. 

As crianças não devem ser vistas como meras vítimas numa situação 
de acidente. Elas podem ser as primeiras a deparar-se com uma situação 
de emergência e têm a capacidade de se proteger e de actuar com um 
conjunto de gestos simples. Para além disso, há inúmeras vantagens 
em iniciar a educação de primeiros socorros nas escolas: as crianças no 
primeiro ciclo estão muito receptivas a novos saberes, a sua capacidade 
de retenção de informação é elevada e como ainda não estão sujeitas a 
pressões sociais envolvem-se com facilidade e sem medos em situações 
que podem ser emocionalmente complexas, pela vontade que têm de 
aprender e de poderem ajudar alguém. Há ainda que ter em conta 
as inúmeras vantagens que as próprias crianças podem retirar desta 
aprendizagem, tais como, interiorizarem valores humanos, que os 
farão crescer enquanto bons cidadãos aprendendo o valor da vida e a 
importância de ajudar alguém. 

Vários estudos comprovam que as crianças que frequentam o 
1º ciclo de escolaridade têm capacidades físicas e cognitivas para 
desempenharem técnicas básicas da prestação de primeiros socorros, 
incluindo numa situação mais complexa como uma paragem cardio- 
-respiratória. 

Importa ainda salientar que o principal objectivo de iniciar desde 
o 1º ciclo esta aprendizagem, mais do que esperar que as crianças 
aprendam desde logo todos os passos na perfeição e os consigam pôr em 

Fig. 53
Score change following 
training and at 6 months
Gráfico que demonstra a diferença 
dos níveis de conhecimentos 
demonstrados pelas crianças logo 
após o treino e depois de 6 meses
Fonte: (Connolly, 2006, p.274)
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prática numa situação real, é possibilitar-lhes que vão aperfeiçoando e 
aprofundando esses conhecimentos ao longo de todo o percurso escolar. 

A introdução do ensino de primeiros socorros nos currículos das 
escolas primárias revelou-se assim muito adequada e benéfica.
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“ 
“Information design systems need to 
be transparent in their message. (...) 
They also need to be adaptative to 
the kinetic needs of user. The need 
of clarity and the accelarated pace of 
modern living make the information 
designer's skills increasingly valuable” 
(O'Grady & O'Grady, 2008, p.12).28

28 T.L. – O design de informa-
ção tem de transmitir mensa-
gens de forma transparente. 
(...) Deve igualmente 
adaptar-se às necessidades 
do utilizador. A necessidade 
de informação clara e a 
acelaração do ritmo de vida 
nos dias de hoje, tornam as 
capacidades dos designers 
de informação cada vez mais 
essenciais.



❦

CAPÍTULO 4
O ensino de 
primeiros 
socorros e 
o design de
informação

O utra etapa importante para a recolha de in-
formação que sustentou esta dissertação foi 

conhecer projectos já existentes (em Portugal e nou-
tros países) sobre primeiros socorros para crianças 
e conhecer de que forma os primeiros socorros são 
abordados nos manuais escolares portugueses. Es-
ta recolha teve como principal objectivo analisar 
quais as estratégias que foram utilizadas até então 
neste tipo de materiais. Desta forma detectámos al-
guns aspectos nos quais o design de informação po-
deria ter tido um papel relevante se tivesse sido uti-
lizado, no sentido de melhorar a transmissão da in-
formação e consequentemente contribuir para uma 
melhor aprendizagem das crianças. 
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4.1 Projectos de primeiros socorros para 
crianças em Portugal

Em Portugal, nas escolas primárias são ensinadas às crianças algumas 
noções básicas de primeiros socorros através das informações presentes 
nos manuais escolares do 3º e do 4º ano. Por outro lado, existem duas 
instituições que se deslocam a algumas escolas do primeiro ciclo para 
leccionarem estas matérias de um ponto de vista mais profundo e com 
componentes práticas: o INEM e a Cruz Vermelha Portuguesa. 
Neste estudo serão objecto de análise alguns materiais apresentados/
distribuídos pelas instituições acima referidas, com o objectivo de 
detectar necessidades no que diz respeito ao tratamento da informação 
nesses projectos.

4.1.1  Os primeiros socorros nos manuais escolares

São ainda poucos os países em que está implementado no programa 
das escolas o ensino/aprendizagem dos primeiros socorros de forma 
consistente e consolidada. Em Portugal, hoje em dia, os manuais 
escolares da escola primária, do 3º e do 4º ano, contêm apenas uma 
pequena referência do que fazer em algumas situações de emergência. 
São elas:
•  Ligar 112;
•  Hemorragias em geral e a hemorragia nasal em particular;
•  Picadas de insectos e mordeduras de animais;
•  Queimaduras em geral e queimaduras solares em particular;
•  Fracturas e distensões;
•  Pesquisa da pulsação.

Fig. 54 Excerto do manual "Aventura no meio 3"
Excerto em que é indicado qual o número que deve ser utilizado 
em caso de emergência 
Fonte: (Dinis & Lima, 2001, p. 31)

••
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Através de uma análise gráfica e infográfica das páginas dos manuais 
escolares do ensino primário dedicadas aos primeiros socorros, foi 
possível verificarmos, que tal como revela o estudo realizado por 
Carney e Levin (2002), estes utilizam na sua grande maioria imagens 
representativas, que apenas ilustram o tema em geral e contextualizam 
determinada situação que é descrita. Os manuais não procuram utilizar 
todas as potencialidades das imagens para garantir uma boa aprediza-
gem. Assim, quando utilizadas não têm como função acrescentar 
qualquer informação, ou procurar que haja um melhor entendimento 
das temáticas. A função da utilização de imagens nestes manuais é 
essencialmente manter os alunos interessados. Por exemplo, na figura 
55, as ilustrações são utilizadas apenas para descreverem a situação 
em questão, mas poderiam ser utilizadas como apoio às explicações 
que são dadas no texto sobre como realizar os primeiros socorros. Nos 

Fig. 55 
Página do manual 
"Aventura no meio 3"
Página em que são expostos 
procedimentos que devem 
ser realizados em algumas 
situações de emergência 
Fonte: (Dinis & Lima, 2001, 
p. 32)
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excertos de manuais escolares presentes nas figuras 56 e 58, apesar das 
ilustrações descreverem o procedimento a ser feito, fazem referência 
apenas um dos passos e não todos eles e são assim também meramente 
representativas. No manual Aventura no meio esse tipo de descrição mais 
instrutiva é utilizada para explicar o que fazer em caso de hemorragia 
nasal (fig. 57), contudo, nesse manual esta estratégia apenas se verifica no 
ensino/aprendizagem dessa situação de emergência. No manual Aprender 
brincando, quando é explicado o que fazer em caso de fractura (fig. 59), a 
situação também é descrita com mais que uma imagem, de uma forma 
mais instrutiva. Contudo, alguns pormenores não são demonstrados, por 
exemplo, devido ao enquadramento da fotografia, não é possível perceber 
se devem ser colocadas duas talas (uma de cada lado da perna), ou apenas 
uma (a que está visível na fotografia). Apesar destes dois exemplos, através 
da observação de vários manuais escolares pudemos concluir que, na 
sua grande maioria, as ilustrações utilizadas para leccionar primeiros 
socorros funcionam essencialmente para descreverem a situação em geral 
e não são usadas como instruções claras para auxiliar a aprendizagem 
das crianças. 

As instruções são uma forma de organizar a informação com o 
objectivo de auxiliarem o utilizador a ter o desempenho desejável na 
realização de determinada acção. Uma boa gestão da aprendizagem 
é a principal função deste tipo de material. Assim, depois de serem 
identificados os objectivos de aprendizagem, as instruções procuram a 
melhor forma de os atingir. Aquele que interpreta este material pode 
através dele desenvolver uma melhor compreensão, adquirir novos 
conhecimentos e desempenhar determinada acção (Pettersson, 2010, 

Fig. 56
Excerto do manual 
"As minhas 
descobertas"
Excerto em que é explicado 
o que fazer em caso de 
hemorragia
Fonte: (Campos & Reis, 2002, 
p. 31)
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Fig. 57 Página do manual "Aventura no meio 3"
Página em que é descrito o que fazer em caso de hemorragia nasal
Fonte: (Dinis & Lima, 2001, p. 33)

Fig. 58 Excerto do manual "As minhas descobertas"
Excerto onde é explicado o que fazer em caso de distensão
Fonte: (Campos & Reis, 2002 p. 21)
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pp.131-133). As instruções visuais podem por isso ser materiais benéficos 
na aprendizagem das crianças, contudo, são raramente utilizadas nos 
manuais escolares do ensino primário.

Por outro lado, as ilustrações revelam, por vezes, pouco cuidado 
na descrição de alguns pormenores técnicos. Por exemplo, no que diz 
respeito à medição da pulsação, tema presente na figura 60, a represen-
tação utilizada pode inclusivamente induzir em erro, visto que dá a 
sensação que a mão que pesquisa a pulsação está a fazer demasiada 
força, quando o que é pretendido é apenas um toque suave.

Fig. 59
Excerto do manual 
"Aprender brincando 
4º ano"
Excerto onde é explicado o que 
fazer em caso de fractura
Fonte: (Letra, 2002, p. 22)

Fig. 60
Excerto do manual 
"Estudo do meio 3º ano"
Excerto onde é explicado 
como medir a pulsação
Fonte: (Monteiro, 2005, p. 18)
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Fig. 61
Ficha de trabalho do manual 
"Aventura no meio 3"
Ficha de trabalho para as crianças porem 
em prática o que aprenderam sobre várias 
situações de emergência
Fonte: (Dinis & Lima, 2001, p. 35)

Fig. 62
Ficha de trabalho do manual 
"Aprender brincando 4º ano"
Ficha de trabalho para as crianças porem 
em prática o que aprenderam sobre várias 
situações de emergência
Fonte: (Marques, Santos & Gonçalves, 2006, 
p. 23)
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4.1.2  Projectos de primeiros socorros para crianças 
desenvolvidos pelo INEM 

O INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) desenvolve acções 
de sensibilização junto das escolas primárias e secundárias do país. Estas 
sessões têm três objectivos principais:
• Ensinar quais as informações que devem ser dadas quando se liga 112, 
para que as crianças consigam cooperar de forma mais completa com o 
operador que atende a chamada;
• Ensinar “gestos que salvam”, gestos simples que em situação de emer-
gência podem salvar ou ajudar a salvar;
• Dar a conhecer as competências do Sistema Integrado de Emergência 
Médica (SIEM), quais os seus intervenientes e quais as competências de 
cada um (Rebelo & Pereira, 2010a, p.14).
Nessas iniciativas são realizadas sessões de dois tipos: 
• Nas salas de aulas das escolas, em que são expostos diversos temas, 
com o auxílio de uma apresentação com textos e imagens;
• Sessões no exterior, onde as crianças têm a oportunidade de conhecer 
uma ambulância por dentro e trabalhar com o material (macas, ligadu-
ras, compressas, etc.). As crianças podem ainda treinar o suporte básico 
de vida num manequim (Rebelo, 2010, p.14).

Nas escolas primárias os temas relativos à prestação de primeiros 
socorros que são leccionados são: como ligar 112 tal como já foi referido, 
hemorragias, fracturas e queimaduras. São também leccionados alguns 
gestos para prevenir acidentes.

Através de uma análise, do ponto de vista do design de comunicação, 
do projecto de primeiros socorros para crianças do INEM, verificámos 
que um dos aspectos interessantes é a utilização de uma personagem 
que ensina às crianças algumas matérias relacionadas com os primeiros 
socorros: a “Estrelinha” (fig.64). O nome da personagem faz uma associa-
ção à Estrela da Vida, símbolo da emergência pré-hospitalar e do próprio 

Fig. 63
Acção de sensibiliza-
ção com crianças de 
uma escola primária
Fonte: (INEM, 2009, p. 15)
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INEM. O INEM decidiu dar vida a esse símbolo, tornando-o uma figura 
com características humanas (olhos, nariz, boca, mãos, pernas e pés) e 
acessórios para ajudar as pessoas em caso de emergência (uma mala de 
primeiros socorros e um estetoscópio).

No que se refere à apresentação dirigida às crianças (fig. 65, 66, 71, 

72, 73, 74), existem vários aspectos que, de um ponto de vista gráfico e 

Fig. 64 
Excerto da apresenta-
ção "O que fazer em 
caso de emergência 
– conselhos da 
Estrelinha"
Inicio da apresentação com 
a personagem Estrelinha
Fonte: (Rebelo, n.d.)

Fig. 65 
Excerto da apresenta-
ção "O que fazer em 
caso de emergência 
– conselhos da 
Estrelinha"
Excerto em que é explicado o 
que fazer em caso de fractura
Fonte: (Rebelo, n.d.)
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infográfico, poderiam ser melhorados. A utilização de um fundo que não 
é liso e que contém diversos tons de cor, não permite destacar e mostrar 
com clareza a informação que é de facto relevante, porque ao não ser 
liso não é totalmente neutro. Para além disso, a legibilidade do texto 
está também comprometida por algumas das cores que foram escolhidas 
para serem utilizadas na tipografia: o preto, o laranja e o vermelho (cores 
utilizadas sobre fundo maioritariamente azul). 

Nesta apresentação era essencial ter-se tido em conta alguns aspectos 
que Jenn e Ken O’ Grady (2008, pp.116-117) afirmam sobre a relação 
entre a cor e a legibilidade. Tal como os autores referem, é muito impor-
tante ter em conta o contraste entre a cor do fundo e a cor da tipografia, 
quando se quer garantir a legibilidade de um texto. É juntando duas 
cores complementares (as cores que se encontram em lados opostos do 
espectro de cores (fig. 67)) que se obtém um maior contraste. A utilização 
deste espectro é então uma boa ferramenta para o designer definir as 
suas escolhas relativamente às cores a utilizar nos seus projectos. 

Mais se acrescenta que, no que diz respeito aos fortes contrastes, é 
preciso acautelar que os valores da cor do fundo e da cor da tipografia 
não sejam similares, ou seja, a uma das cores puras que se pretende 
utilizar deve ser acrescentado branco (fig. 68). Isso fará com que não 
haja contrastes simultâneos entre o fundo e a tipografia e assim esta não 
apareça demasiado vibrante e consequentemente de difícil leitura 
(fig. 69), tal como acontece por vezes na apresentação agora analisada 
(fig. 67). Outra solução, para que os fortes contrastes entre duas cores 

Fig. 66
Excerto da apresenta-
ção "O que fazer em 
caso de emergência 
– conselhos da 
Estrelinha"
Excerto em que é explicado 
como tartar uma ferida
Fonte: (Rebelo, n.d.)
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puras não entrem em conflito entre si, é a adição de preto a uma das 
cores. Essa adição traz fortes índices de legiblidade (fig. 70). Há ainda 
a possibilidade de diminuir a intensidade de uma das duas cores puras 
que vão ser utilizadas, adicionando-lhe uma percentagem da sua cor 
complementar – porque quando se juntam duas cores complementares 
estas dão origem a cores neutras. Esta é então também uma boa opção 
porque um bom contraste pode ser adquirido usando uma cor pura e 
uma cor neutra (O’Grady & O’ Grady, 2008, pp.116-117). 

Analisando outro aspecto relativamente à apresentação e à organiza-
ção da informação, é interessante o esforço feito para sintetizar através 
de palavras-chave o que deve ser dito quando se liga para o número de 
emergência (fig. 71), bem como o esforço de resumir em frases simples o 
que se deve fazer em determinadas situações de emergência (fig. 65, 66, 72, 

73, 74). 
Na apresentação são utilizadas imagens e ilustrações, mas, tal como 

acontece na maioria dos manuais escolares, também aqui as ilustrações 
são utilizadas com o principal objectivo de apenas descrever a situação 

Fig. 67
Espectro de cores
Espectro que permite analisar 
a conjugação de cores 
consoante o seu contraste
Fonte: (O’Grady & O’Grady, 
2008, p. 116)

Fig. 68
Cor pura com adição 
de branco e preto
Fonte: (O’Grady & O’Grady, 
2008, p. 117)

Fig. 69
Análise de contrastes 
de cor entre texto e 
fundo
Exemplos de conjugações com 
contrastes demasiado vibrantes
Fonte: (O’Grady & O’Grady, 
2008, p. 117)

Fig. 70
Análise de contrastes 
de cor entre texto e 
fundo
Exemplos de conjugações com 
bons índices de legibilidade
Fonte: (O’Grady & O’Grady, 
2008, p. 117)
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em geral (fig. 72). Desta forma não são usadas como instruções claras, 
para mostrarem passo a passo o que fazer, como forma de auxílio à 
aprendizagem. Quando é referido como tratar uma ferida (fig. 73 e 

74), procuram utilizar a imagem de forma mais frequente, de modo a 
ilustrarem várias acções que devem ser tomadas. Contudo, ainda assim, 
as imagens não são preparadas como um todo, para que a situação seja 

Fig. 71
Excerto da apresenta-
ção "O que fazer em 
caso de emergência 
– conselhos da 
Estrelinha"
Excerto em que é explicado 
quais as informações que 
devem ser referidas quando 
se liga 112
Fonte: (Rebelo, n.d.)

Fig. 72
Excerto da apresenta-
ção "O que fazer em 
caso de emergência 
– conselhos da 
Estrelinha"
Excerto em que é explicado 
o que fazer em caso de 
queimadura
Fonte: (Rebelo, n.d.)
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ilustrada do princípio ao fim com a mesma linguagem, formando um fio 
condutor consistente. São, pelo contrário, representações de diferentes 
fontes e consequentemente com diferentes linguagens. São imagens 
que não foram pensadas especificamente para este projecto, o que não 
permite que sejam contornados diversos aspectos no que diz repeito à 
transmissão da informação, tais como a objectividade e a clareza.

Fig. 73 e 74
Excerto da apresenta-
ção "O que fazer em 
caso de emergência 
– conselhos da 
Estrelinha"
Excerto em que é explicado 
como tartar uma ferida
Fonte: (Rebelo, n.d.)
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No âmbito das acções de sensibilização, o INEM disponibiliza às 
crianças dois desdobráveis. Um deles é especialmente pensado para 
crianças, utilizando a personagem “Estrelinha”, que dá alguns conselhos 
sobre o que fazer em situações de emergência (fig. 75, 76, 77, 78, 79). 
Este desdobrável é dividido em duas partes: uma que funciona como 
contentor do desdobrável e o próprio desdobrável. A criança ao abrir esse 
contentor encontra a representação de uma ambulância e de um carro 

Fig. 75
Contentor do 
desdobrável 
"A Estrelinha"
Fonte: (INEM, n.d. a)

Fig. 76
Contentor e 
desdobrável 
"A Estrelinha"
Desdobrável e interior do 
contentor com representação 
de uma ambulância e carro 
médico para montar
Fonte: (INEM, n.d. a)
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médico que podem ser recortados e montados posteriormente através de 
simples dobragens e colagens. O desdobrável em si explica às crianças 
como é constituída uma ambulância e como e quando deve ser utilizado 
o número europeu de emergência médica (112).

O segundo desdobrável (fig. 80, 81, 82), mais simples e sóbrio, contém 
indicações sobre como funciona o INEM, quais as suas funções, que 
meios utiliza e é explicado como utilizar o número de emergência.

Em termos gráficos há também aspectos a referir sobre estes objectos. 
O primeiro desdobrável referido é bastante apelativo, porque contém 

Fig. 77, 78 e 79
Desdobrável 
"A Estrelinha"
Desdobrável onde é expicado 
que informações dar quando se 
liga 112 e como é constituída 
uma ambulância
Fonte: (INEM, n.d. a)
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muita cor e atrai desta forma o público-alvo a que se destina (as crianças). 
Tal como na apresentação analisada, também neste desdobrável a 
instituição optou por utilizar a personagem “Estrelinha” para ensinar 
aos mais novos aspectos sobre os primeiros socorros, o que é também 
benéfico para captar a atenção das crianças. Outro dos aspectos interes-
santes é o facto de terem procurado criar um objecto com alguma 
interactividade, em que a criança pode montar uma ambulância e um 
carro médico. O segundo desdobrável tem um carácter mais sóbrio 
e peca por não ser pensado exclusivamente para as crianças. Foi sim 
pensado para ser distribuído a todos os cidadãos comuns, abrangendo 
todas as faixas etárias. Assim, a linguagem, apesar de não ser demasiado 
complicada, não está tão simplificada quanto estaria se o objecto fosse 
pensado exclusivamente para uma faixa etária mais baixa. Para além 
disso, a ausência de cores atraentes e de ilustrações que possam agradar 
às crianças fazem com que seja um objecto pouco apelativo. Quanto aos 
textos, o facto de serem demasiado longos também dificulta a apreensão 
de conhecimentos por parte das crianças.

Uma análise dos dois desdobráveis, em termos temáticos, revela-nos 
que a informação que é dada é muito pouco abrangente, sendo referidos 
apenas três temas: o que é o INEM e como funciona, a constituição de 
uma ambulância e como utilizar o 112. Considerámos, assim, que seria 
útil que os desdobráveis procurassem transmitir mais informações sobre 
os pequenos gestos que as pessoas comuns podem fazer para ajudar em 
situações de emergência. Assim, todos os temas abordados pelo INEM 
na apresentação que fazem às crianças (como utilizar o 112, hemorragias, 
fracturas e queimaduras) deveriam ser abordados nos desdobráveis, com 
o objectivo de difundir informações úteis e proporcionar às crianças um 
conjunto de materiais ricos em informação, que eles possam consultar 
sempre que desejarem.

4.1.3  Projectos de primeiros socorros para crianças 
desenvolvidos pela Cruz Vermelha Portuguesa

A Cruz Vermelha Portuguesa realiza acções no âmbito do projecto Guia 
das Boas Práticas sobre Segurança Rodoviária e Educação de Primeiros Socorros 
para Crianças, desenvolvido pelas sociedades da Cruz Vermelha da 
União Europeia, onde um dos temas é: como ensinar procedimentos de 
salvamento a crianças (Bernes et al., 2004, p.49-55).
Alguns dos projectos que fazem parte deste guia são:
• Concurso sobre Primeiros Socorros – Neste projecto o objectivo é 
ensinar às crianças da escola primária procedimentos de salvamento, 
através de actividades dinâmicas. Depois das crianças realizarem 

Fig. 80
Capa do desdobrável 
"INEM – Instituto 
Nacional de 
Emergência Médica"
Desdobrável onde são 
descritos os meios do INEM
Fonte: (INEM, n.d. b)
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um pequeno curso de primeiros socorros, é feito um concurso que está 
dividido em cinco secções: três que testam a capacidade de prestar 
primeiros socorros, uma que testa os conhecimentos sobre a Cruz 
Vermelha e uma que consiste em realizarem um desenho ou um texto 
sobre o que aprenderam (Bernes et al., 2004, p.49).
• Sessões de sensibilização sobre a segurança rodoviária e primeiros 
socorros – O objectivo é mais uma vez ensinar procedimentos de salva-
mento a crianças que frequentam o ensino primário e consciencializá-las 

Fig. 81, 82
Desdobrável "INEM – 
Instituto Nacional de 
Emergência Médica"
Desdobrável onde são 
descritos os meios do INEM
Fonte: (INEM, n.d. b)
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da importância de uma atitude preventiva para reduzir os acidentes 
rodoviários. O programa está dividido em 4 sessões: na primeira é 
explicado como fazer uma chamada de emergência de forma correcta; 
na segunda são ensinadas técnicas de primeiros socorros (estancar 
uma hemorragia, tratar um ferida e colocar uma pessoa em posição 
lateral de segurança); a terceira sessão consiste numa conversa sobre 
comportamentos preventivos e seguros e no final é distribuído material 
sobre a campanha (fig. 83, 84) (Bernes et al., 2004, p.50).
• Aprender os primeiros socorros enquanto se brinca – Este projecto 
pretende ensinar técnicas de primeiros socorros a crianças do primeiro 
ciclo de aprendizagem, através de uma actividade em que são organi-
zados 3 grupos de 5 alunos: dois grupos competem e o terceiro avalia 
essa competição. Nessa competição são mostrados dois acidentes com 
pessoas feridas e as crianças têm de debater o que deveria ter sido feito 
para evitar aqueles acidentes e como deveriam ser auxiliadas aquelas 
vítimas (Bernes et al., 2004, p.53).
• Vídeo Os primeiros cinco minutos – É utilizado um vídeo como material 
educacional, para crianças entre os 6 e os 11 anos, sobre procedimentos 
de primeiros socorros. O vídeo ensina qual a sequência de prioridades 
na prestação de primeiros socorros, quais os procedimentos a aplicar, 
como lidar com situações de emergência e como nos protegermos. Estes 
ensinamentos são transmitidos através de simulações de acidentes e 
relatos de pessoas, sempre com muitas explicações intercaladas (Bernes et 

al., 2004, p.54).

Apenas nos foi possível ter acesso a um desdobrável que é distribuído 
às crianças (fig. 83, 84). Podemos verificar que não existe uma forte 
aposta no trabalho gráfico dos materiais, de modo a que contribuam 
para uma melhor aprendizagem e assimilação de conhecimentos por 
parte das crianças. Também neste objecto as ilustrações são meramente 
representativas, ilustrando apenas a situação que é explicada e não 
funcionam como instruções para facilitar a aprendizagem. O texto é 
predominante e pouco apelativo, o que pode influenciar negativamente a 
atenção das crianças. Esse aspecto poderia ser colmatado com o trabalho 
da tipografia, pois poderiam ser destacadas algumas palavras de maneira 
a facilitar a memorização. A tipografia pode igualmente ser trabalhada 
de uma forma instrucional (“instructional typography”) criando mensagens 
que orientem e apontem direcções para o utilizador. Desta forma, tal 
como as imagens, pode contribuir para a interpretação e compreensão 
da informação por parte do utilizador (Pettersson, 2010, pp.110, 136-137). 



Desenvolvimento       Contexturalização teórica Projectos de primeiros socorros para crianças em Portugal❦ 105

Fig. 83 e 84
Excertos de desdobrável sobre situações de emergência
Autoria: Cruz Vermelha Portuguesa (n.d.)
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/_n7seePYyF_c/TAV3gKvzhMI/AAAAA-
AAAARg/Lk1fQQW1CZs/s1600/Sem+t%C3%ADtulo2.JPG
Acesso a 20 Dezembro 2010
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4.2 Projectos de primeiros socorros para 
crianças em vários países

Noutros países existem também vários projectos para leccionar primeiros 
socorros a crianças. Tal como foi realizado em relação aos projectos 
portugueses, serão apresentados e analisados os materiais que são 
distribuídos às crianças.

4.2.1  Helfi ajuda-te a ajudar

Este projecto foi desenvolvido pela Cruz Vermelha Austríaca. É 
direccionado para crianças dos 6 aos 10 anos, com a finalidade de lhes 
proporcionar um primeiro contacto com os primeiros socorros, através 
de materiais adequados à sua idade. Este projecto engloba também temas 
relacionados com a prevenção de acidentes e a segurança (Bernes et al., 

2004, p.52). 
As matérias leccionadas estão divididas em duas partes – uma dirigi-

da às crianças que frequentam o 1º e o 2º ano de escolaridade e a outra 
dirigida às crianças do 3º e do 4º ano. Os temas que constituem a 
primeira parte são:
• O que fazer em caso de picadas de insectos;
• O que fazer em caso de entorse;
• O que fazer em caso de hemorragia nasal;
• O que fazer em caso de queimaduras;
• Como andar de patins em segurança;
• Como fazer trabalhos manuais em segurança;
• Como utilizar os números de emergência (Bernes et al., 2004, p. 52).

E os temas da segunda parte são:
• O que fazer em caso de queimadura química;
• O que fazer em caso de mordedura de animal;
• O que fazer em caso de fracturas;
• Que precauções ter na neve;
• O que fazer em caso de hemorragia intensa;
• O que fazer em caso de queimaduras;
• Quais os materiais utilizados na prestação de primeiros socorros 
(Bernes et al., 2004, p. 52).

Para cada uma das matérias, foi produzido um livro com explicações 
sobre o que fazer em cada situação. Depois de uma parte mais expositi-
va, esses livros contêm também fichas de exercícios, jogos e objectos em 
papel para as crianças montarem. No final, após o programa ser dado 

••
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na totalidade, os alunos recebem também um certificado que os premeia 
pelos conhecimentos obtidos (Bernes et al., 2004, p.52).

Uma análise deste projecto permitiu-nos verificar que, no que diz 
respeito à cor, esta é totalmente ignorada e não é utilizada como forma 
de facilitar e melhorar a transmissão de informações. Poderia ter sido 
utilizada, por exemplo, para evidenciar as áreas afectadas das vítimas, 
ou para chamar à atenção para o que é mais relevante dentro de um 
contexto complexo ou ainda para representar setas a indicar certos 
movimentos que sejam necessários realizar. 

Fig. 85

Página do livro "Notruf"
Página onde é explicado como 
utilizar o número de emergência
Autoria: Austrian Red Cross 
(1984)
Fonte: http://www.jugen 
drotkreuz.at/fileadmin/
ausbildung/09Notruf.pdf
Acesso a 24 Outubro 2010
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Pflasterwundverband 
Der Pflasterwundverband dient zum Bedecken kleiner, nicht stark blutender Wunden. 
Er ist ein Heftpflaster, auf dessen Klebeseite eine Wundauflage befestigt ist. 
Sie wird durch zwei sich überlappende Kunststofffolien geschützt.
Pflasterwundverbände sind trocken und kühl aufzubewahren. 
Überalterte Pflaster verlieren an Klebekraft, deshalb rechtzeitig für Austausch sorgen.
 
Anwendung:
Die beiden Schutzfolien vom Wundverband abziehen, ohne  
die Wundauflage zu berühren. Die Wundauflage auf die Wunde legen und 
das Pflaster nur auf der unverletzten Haut festkleben. 
Das Pflaster haftet nur auf trockener Haut. 

Heftpflasterverband
Mit Pflasterstreifen (in Rollen erhältlich) wird die 
keimfreie Wundauflage auf der Haut befestigt. 
Die Pflasterstreifen niemals direkt auf die Wunde kleben.

Dreiecktuchverbände
Das Dreiecktuch dient der Befestigung von keimfreien Wundauflagen. 
Mit dem Dreiecktuch sind einfache Verbände am ganzen Körper möglich.

Beim Anlegen von Dreiecktuchverbänden zu beachten:
- Nach Möglichkeit sollte der Verletzte durch Festhalten 
 der Wundauflage oder des Dreiecktuchs mithelfen.
- Knoten sollen nicht im Bereich einer Wunde oder 
 in solchen Bereichen angelegt werden, 
 in denen sie durch Druck Schmerzen verursachen können.
- Knoten dürfen nicht zu fest angezogen werden.

Handverband

Knieverband

Kopfverband

Fig. 86 Página do livro "Der geist über dem schultor"
Excerto em que são apresentados alguns materiais utilizados na prestação de primeiros socorros
Autoria: Austrian Red Cross (1984) 
Fonte: http://www.jugendrotkreuz.at/media/ausbildung/08Verbandmaterialien.pdf
Acesso a 24 Outubro 2010
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• Atemkontrolle: Achten auf normale Atmung

- Hören auf Ein- und Ausatemgeräusche
- Sehen von Kreislaufzeichen 
 (wie Brustkorbbewegung, Husten und/oder Schlucken)
- Fühlen der Ausatemluft: Der Helfer hält seine Wange und 
 sein Ohr zum Mund des Verunglückten.

 Wenn der regungslose Verunglückte ohne Bewusstsein ist, aber normal atmet, liegt der Notfall   
 „Bewusstlosigkeit“ vor.

• Art der Erste-Hilfe-Leistung bei Bewusstlosigkeit

1. In die stabile Seitenlage bringen, zum Freihalten der Atemwege.
2. Notruf absetzen (falls noch nicht gemacht).
3. Beengende Kleidungsstücke öffnen (z. B. Gürtel).
4. Atemkontrolle nach jeweils einer Minute durchführen.
5. Den Verletzten zum Schutz vor Unterkühlung zudecken.
6. In geschlossenen Räumen Fenster öffnen.
7. Bis zum Eintreffen der Rettung beim Verletzten bleiben.

Durchführung der stabilen Seitenlagerung:

1. Der Helfer legt den ihm näher liegenden Arm 
 des Bewusstlosen seitlich.

2. Dann erfasst er den gegenüberliegenden Arm 
 am Handgelenk und das gegenüberliegende Bein in der Kniekehle, 
 winkelt das Bein ab und zieht es zum Handgelenk, sodass Arm  

und Bein mit dem Körper ein stabiles Dreieck bilden. 

3. Nun wird der Bewusstlose vorsichtig in Seitenlage gedreht.

4. Anschließend wird der Kopf des Bewusstlosen nackenwärts 
 überstreckt und das Gesicht dem Boden zugewandt, 
 sodass die Zunge die Atemwege nicht verlegt und Blut, 
 Schleim oder Erbrochenes nach außen abfließen können.

Fig. 87 Página do livro "Los, um die wette!"
Explicação sobre como colocar uma pessoa em posição lateral de segurança
Autoria: Austrian Red Cross (1984)
Fonte: http://www.jugendrotkreuz.at/media/ausbildung/06Bewusstlosigkeit.pdf
Acesso a 24 Outubro 2010
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A importância da cor em representações infográficas é inúmeras vezes 
referida pelos designers de informação. Tendo em conta que a cor é um 
dos primeiros aspectos que a visão capta, é importante que esta seja 
usada em consonância com a informação que se quer destacar (Fry, citado 

em Hall et al., 2006, p.126). Edward Tufte (1990, p.81) reforça também o 
papel da cor como importante instrumento de trabalho na visualização 
da informação e assim afirma: “Colar a cor à informação é elementar”. 

O trabalho de Oliver Byrne, presente no seu livro The First Six Books 
of the Elements of Euclid (fig. 88), é dos melhores exemplos de como a cor 

Fig. 88
Excerto do livro "The 
first six books of the 
elements of Euclid"
Explicação de um exercício 
matemático através da 
conjugação de cores e 
simbolos
Autoria: Oliver Byrne (1847)
Fonte: (Tufte, 1990, p. 85)
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pode ajudar na transmissão de informação. É incrível a diferença entre 
um livro comum, sobre a mesma temática, em que não é utilizada a cor 
(fig. 89) e o livro de Oliver Byrne. O autor usou muito menos a palavra 
e tornou a explicação mais clara, porque mostrou a lógica do exercício 
matemático através da conjugação de formas e de cores. Elegeu as cores 
primárias porque são 
as que providenciam melhor diferenciação entre si. O livro demonstra 
como a cor pode ser informação (Tufte, 1990, pp. 84-87).

A cor pode também ter um papel importante na separação de 
informação, tal como Paul Klee demonstrou no exemplo presente na 
figura 90. Nesta representação, a utilização de uma cor (o vermelho) 

Fig. 89
Theorem 27 
(Pythagoras’Theorem)
Explicação de um exercício 
matemático do livro 
"Elementary Geometry"
Autoria: Durell (1936)
Fonte: (Tufte, 1990, p. 84)
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nos elementos que têm apenas função de comentário (nas linhas e 
nos números), é essencial para os diferenciar como outra camada de 
informação. Os conteúdos tornam-se muito menos compreensíveis e 
menos legíveis se tudo estiver representado a preto, tal como é demons-
trado também na figura 90 (Tufte, 1990, p.55).

Algo semelhante acontece num electrocardiograma, em que para uma 
boa leitura, as linhas que servem apenas de guias são representadas a 
cinzento ou laranja e numa espessura menor, enquanto que a informação 
que é de facto relevante (as linhas que representam o batimento cardíaco) 
são representadas a preto e numa espessura superior, o que permite uma 
boa leitura (Tufte, 1990, p.59).

Continuando a análise gráfica, existem outros aspectos a referir nos 
materiais desenvolvidos pela Cruz Vermelha Austríaca. Neste projecto, 
a forma encontrada para chegar às crianças é muitas vezes através de 
histórias (fig. 91). A utilização de histórias é um aspecto que a Cruz 
Vermelha Europeia acredita ser uma óptima estratégia para as crianças 
aprenderem. Nathan Shedroff (2001, p. 29) aponta no mesmo sentido, pois 
acredita que as histórias criam uma base consistente para comunicar: 
“one of the best ways of communicating knowledge is through stories, because good 
stories are richly textured with details, allowing the narrative to convey a stable 
ground on which to build the experience” (Shedroff, 2001, p. 29).29 Contudo, nas 
histórias criadas neste projecto, não foram tidos em conta importantes 
aspectos para haver uma comunicação eficaz. O primeiro passo para o 

Fig. 90

Symptomatic
Representação com e sem 
utilização da cor (vermelho)
Autoria: Klee (1956)
Fonte: (Tufte, 1990, p. 55)

29 T.L. – Uma das melhores 
maneiras de transmitir 
conhecimento é contando 
histórias, porque as boas 
histórias são altamente 
rendilhadas com detalhes, 
permitindo que a narrativa 
tenha uma base sólida sobre 
a qual pode ser construída a 
experiência.
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desenvolvimento de uma boa representação visual é começar com três 
perguntas essenciais: que tipo de dados vão ser trabalhados, qual o seu 
interesse e que história pode ser contada com eles (Fry, 2008, pp.1-4). As 
perguntas devem ser o mais específicas possível, porque quanto mais 
centradas no essencial estiverem, mais específico e claro será o resultado 
da visualização da informação que será construída (“One of the most 
important (and least technical) skills in understanding data is asking good questions” 
(Fry, 2008, p.4)).30 Uma boa visualização caracteriza-se por ser uma 

Fig. 91
Página do livro "Blut 
im Geisterhaus"
Explicação em formato de 
banda desenhada do que fazer 
em caso de hemorragia
Autoria: Austrian Red Cross 
(1984)
Fonte: http://www.jugendrot 
kreuz.at/fileadmin/ausbil 
dung/05StarkeBlutung.pdf
Acesso a 24 Outubro 2010

30 T. L. – Uma das mais 
importantes (e menos 
técnica) capacidades na 
compreensão de dados 
é colocar perguntas 
pertinentes.
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narrativa que nos dá uma resposta clara a uma questão, sem detalhes 
desnecessários. As perguntas feitas como primeiro passo do projecto 
ajudam a eliminar esses detalhes que não são relevantes, porque através 
delas definimos o que é e o que não é necessário (Fry, 2008, pp.1-4). Porém, 
neste projecto inúmeros detalhes sem relevância têm preponderância nas 
representações e distraem o olhar. Por exemplo, na figura 93, correspon-
dente à última imagem da banda desenhada presente na figura 91, 
deveria estar destacada a posição em que a criança que está ferida foi 
colocada (deitada com os membros inferiores elevados), porque é essa 
informação que é de facto relevante. Contudo, como a criança ferida 
está num contexto complexo, com vários elementos (outras crianças, 
vegetação, etc.), isso faz com que essa informação não sobressaia. 

Pelo contrário, na figura 92, que corresponde a um excerto da explica-
ção do que fazer no caso de uma vítima estar inconsciente, é isolado 
um pormenor. O facto de ter sido isolado permite explicá-lo de forma 
explícita, sem ruídos de outras representações. Contudo, esta estratégia é 
raramente utilizada nestas publicações. Seria benéfico que fossem muito 
mais constantes visto que a área da prestação de primeiros socorros 
requer a aprendizagem de inúmeros pequenos pormenores.

Fig. 93 Excerto do livro "Blut im Geisterhaus"
Pormenor de banda desenhada sobre o que fazer em caso de hemorragia
Autoria: Austrian Red Cross (1984)
Fonte: http://www.jugendrot kreuz.at/fileadmin/ausbildung /05StarkeBlutung.pdf
Acesso a 24 Outubro 2010

Fig. 92
Excerto do livro 
"Los, um die wette!"
Explicação de como 
permeabilizar a via aérea
Autoria: Austrian Red Cross 
(1984)
Fonte: http://www.jugen 
drotkreuz.at/mediaausbildung
/06Bewusstlosigkeit.pdf
Acesso a 24 Outubro 2010
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Continuando a descrição do processo para a realização de uma boa 
visualização de dados, segundo Ben Fry, depois das perguntas iniciais 
devem ser realizados os seguintes passos:
• Recolha dos dados;
• Organização dos dados, em categorias por exemplo;
• Filtragem do que é importante e o que não é;
• Aplicação de um método de análise dos dados, consoante o tipo de 
dados; 
• Escolha do método de visualização a aplicar;
• Realização de refinamentos na visualização para torná-la o mais clara 
possível;
• Aplicação de métodos de interacção com o utilizador que possibilitem 
uma melhor visualização da informação, através de, por exemplo, con-
trolar o que está visível e o que não está (Fry, 2008, p.5).

Segundo Ben Fry, os passos não têm de ser aplicados na sua totalidade, 
mas sim apenas os que forem adequados, consoante o projecto que está 
a ser realizado. Continuando a análise do projecto da Cruz Vermelha 
Austríaca, no que diz respeito aos aspectos levantados por Ben Fry, é 
notório que alguns dos passos referidos deveriam ter sido aplicados. A 
informação poderia ter sido dividída em categorias para facilitar o enten-
dimento da mesma nalgumas situações; deveria ter sido feita a filtragem 
do que é importante nalgumas representações, para ser destacado apenas 
o essencial; muitos refinamentos na visualização poderiam ter sido feitos 
para que a informação fosse transmitida de forma mais eficaz.

Existem também aspectos positivos a serem referidos. A representação 
dos números de emergência de acordo com a missão a que se referem (fig. 

94), é graficamente interessante e pode contribuir para uma mais fácil 
memorização desses números por parte das crianças. Paralelamente, é 

Fig. 94
Excerto do livro 
"Notruf"
Excerto onde são apresentados 
os diferentes números de 
emergência, caracterizados 
consoante a sua função
Autoria: Austrian Red Cross 
(1984)
Fonte: http://www.jugen 
drotkreuz.at/fileadmin/
ausbildung/09Notruf.pdf
Acesso a 24 Outubro 2010
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Fig. 95
Porta-lápis com núme-
ros de emergência 
Porta-lápis planificado para as 
crianças cortarem e montarem
Autoria: Austrian Red Cross 
(1984)
Fonte: http://www.jugen 
drotkreuz.at/fileadmin/
ausbildung/09Notruf.pdf
Acesso a 24 Outubro 2010

Fig. 96
Dominó sobre 
hemorragias
Dominó concebido para 
as crianças consolidarem 
conhecimentos sobre o que 
fazer em caso de hemorragia
Autoria: Austrian Red Cross 
(1984)
Fonte: http://www.jugendrot 
kreuz.at/fileadmin/ausbildung 
/05StarkeBlutung.pdf
Acesso a 24 Outubro 2010
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também de salientar, o facto deste projecto disponibilizar materiais para 
as crianças montarem e criarem objectos de uso diário, que contêm 
informações essenciais sobre primeiros socorros. Isso contribui para que 
elas assimilem e memorizem a informação que aprenderam. É disso 
exemplo o porta-lápis com os números de emergência (fig. 95). 

Quanto aos jogos, incluídos também neste projecto, podem ser um 
importante instrumento para motivar a aprendizagem das crianças de 
forma divertida e sem quaisquer pressões. Um dos jogos utilizado é o 
dominó, mas que ao invés de ser jogado de forma clássica, foi adaptado 
às matérias de primeiros socorros. Assim, criaram um dominó sobre 
hemorragias (fig. 96) e ainda um dominó sobre o estado de inconsciência. 
Contudo, os jogos não foram trabalhados de forma a serem visualmente 
apelativos, pois contêm poucas ilustrações e não exploram a tipografia. 

As fichas com exercícios (fig. 97, 98) são igualmente  pouco apelativas, 
logo podem ser pouco estimulantes para as crianças. Muitas vezes são 
fichas que acrescentam pouco ao ensino/aprendizagem, ao contrário 

Fig. 97
Página do livro "Der geist über 
dem schultor"
Ficha de trabalho sobre o material utilizado 
na prestação de primeiros socorros 
Autoria: Austrian Red Cross (1984)
Fonte: http://www.jugendrotkreuz.at/media/
ausbildung/08Verbandmaterialien.pdf
Acesso a 24 Outubro 2010
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Wozu brauchst du folgende Sachen?

zum ________________ einer Verbrennung

und zum ________________ einer Verätzung

zum ________________ eines Tierbisses

zum ________________ einer Wunde

zum ________________ einer 

keimfreien Wundauflage
bedecken 

spülen 
kühlen 

desinfizieren 
befestigen
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dos dominós, por exemplo, em que se estimula uma maior interacção 
e partilha entre as crianças e que  pode traduzir-se  em aprendizagens 
mais significativas e duradouras.

Fig. 98
Página do livro "Der geist über dem schultor"
Ficha de trabalho sobre o material utilizado 
na prestação de primeiros socorros
Autoria: Austrian Red Cross (1984)
Fonte: http://www.jugendrotkreuz.at/media/
ausbildung/08Verbandmaterialien.pdf
Acesso a 24 Outubro 2010
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Zum Befestigen (3):

Zum Bedecken (2):

Zum Bedecken und Befestigen (2):

Hier findest du elf Dinge, mit denen du helfen kannst. 
Markiere sie!

Ordne die 
gefundenen Wörter 

richtig zu!

P F M U L L B I N D E Q D
F F Ä V Q Ä Ö Z Y Ä I Ü R
L I Y E Y O Q W Ü Z N W E
A Ö Y R Z Y X U V Q M Ü I
S Ä Ö B Ä Z I N E X A X E
T Ü R A W Y X D R W L I C
E I E N X W Y A B Ü H Ä K
R Ö T D T W Ö U A Ü A T T
W Y T P Q O Z F N Q N Y U
U Ö U Ä X L Ä L D Y D I C
N B N C T L T A M S S X H
D D G K Z D Y G U X C T Ä
V A S C H E R E L Q H Ü Q
E Ö D H Ö C T T L Z U T Z
R Ä E E W K I Ä Z X H I X
B Y C N Q E X Ö I T E T T
A C K X Ü Ü X Ü T Ü T X Ö
N H E F T P F L A S T E R
D Y Ä X Z Ä Z Ö X Q Ö T Y

Zum Wärmen und Lagern (2):

Zum eigenen Schutz (1):

Zum Schneiden (1):
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4.2.2 Young Lifesaver Award Scheme

Este projecto foi desenvolvido pela instituição St John Wales e é direc-
cionado para crianças entre os 8 e os 11 anos. Tem como objectivo 
disponibilizar um programa para os professores leccionarem aos seus 
alunos as bases da prestação de primeiros socorros e aspectos sobre 
como prevenir acidentes. Em primeiro lugar é fornecido um guia aos 
professores em que é explicado claramente como utilizar os diferentes 
materiais e quais os objectivos de cada tema a ser leccionado. Para as 

Cymru -  WalesEmotions in Emergencies… 
 
The following scene shows a young boy who has fallen off his bike. He has cut his leg quite 
badly. In the boxes, describe the emotions that the different people involved may be feeling. 
Think how you would feel if you were that person and try to answer the questions…       

   Session Two                                            Primary Survey 

                          

The Casualty 
A Friend 

The First Aider 

What is the first thing 

you do when finding a 

casualty? 

The Parent 

Should the casualty 

have been wearing 

any protective 

clothing?  

What other accidents 

could have happened at 

the same scene? 

The casualty has cut his 
knee. Could he have 
injured anything else? 

Fig. 99
Ficha de trabalho 
"Emotions in 
emergencies"
Ficha para as crianças 
compreenderem as diferentes 
emoções que podem ser vividas 
em situações de emergência
Autoria: St John Cymru Wales 
(2010)
Fonte: http://www.stjohnwales.
co.uk/yls/news/J-Emotions%20
in%20Emergencies.pdf
Acesso a 1 Novembro 2010
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crianças são disponibilizados: pequenos filmes em que são expostos os 
temas, fichas com exercícios, testes e pequenos jogos (St John Wales, 2010g). 

O programa está dividido em três partes. A primeira é dedicada a:
• Como utilizar o número de emergência;
• Como colocar uma pessoa em posição lateral de segurança;
• O que fazer em caso de engasgamento; 
• O que fazer em caso de asma. 
Na segunda parte é ensinado: 
• O que fazer em caso de hemorragias e choque; 
• O que fazer em caso de queimaduras e escaldões;
• O que fazer em caso de fractura; 
• O que fazer em caso de intoxicações. 

Estas temáticas são complementadas com uma caixa de primeiros 
socorros com ligaduras, compressas, talas,  soros, pensos, etc. 

A terceira parte consiste na aprendizagem de: 
• O que fazer em caso de enfarte;
• O que fazer em caso de paragem cardio-respiratória. 

Para transmitir os conhecimentos dos últimos dois temas é disponibi-
lizado um manequim para as crianças praticarem (St John Wales, 2010g).

No final de todas as actividades são fornecidos certificados às crianças, 
depois destas terem demonstrado, com as actividades e os testes, que 
apreenderam os conhecimentos expostos (St John Wales, 2010g).

Para desenvolver todas estas acções, é recomendado pelos mentores do 
projecto que os professores tenham um curso de primeiros socorros e que 
se apoiem no manual First Aid Manual Emergency Aid in School. Se houver 
pouco à vontade com alguma matéria, por exemplo com os temas da 3ª 
parte, que são mais complexos, podem ser contactados os reponsáveis do 
programa, para se dirigirem à escola e leccionarem esses temas (St John 

Wales, 2010g).

Dos diferentes materiais referidos, apenas nos foi possível ter acesso às 
fichas de exercícios e aos jogos. Este material procura reforçar a aprendi-
zagem das crianças dos temas leccionados. Por um lado, várias fichas 
têm como objectivo que os alunos se familiarizem com o vocabulário 
relativo à prestação de primeiros socorros (fig. 99, 101); por outro lado, 
algumas procuram fazer com que as crianças treinem o que devem fazer 
nas mais variadas situações de emergência, desafiando-as, por exemplo, 
a ordenarem correctamente os vários passos para se colocar uma vítima 
em posição lateral de segurança (fig. 100, 106). 

Com o objectivo de fazer com que os alunos consolidem os conheci-
mentos que lhes foram transmitidos de forma interactiva e lúdica, este 
projecto desenvolveu também alguns jogos. É exemplo disso o jogo 
representado na figura 105 em que as crianças devem recortar as cartas 
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e ler em voz alta a afirmação que cada uma contém. Na sua vez devem 
responder se a afirmação é verdadeira ou falsa e se acertarem ganham 
a carta correspondente. O objectivo do jogo é coleccionar o maior 
número de cartas possível. Os jogos são geralmente uma excelente forma 
de despertar o interesse dos mais novos e por isso podem ser um bom 
contributo para a sua aprendizagem.

Contudo, analisando graficamente este projecto, as fichas de exercí-
cios e os jogos são pouco trabalhados quer ao nível das ilustrações (com 
a agravante de que são pouco utilizadas), quer ao nível da tipografia. 
Mais uma vez, tal como acontece nalguns materiais para crianças 
desenvolvidos pelos INEM e pela Cruz Vermelha Portuguesa, a 

Fig. 100
Ficha de trabalho 
DRAB line-up
Ficha para as crianças 
ordenarem várias frases que 
descrevem os passos para 
colocar alguém em posição 
lateral de segurança
Autoria: St John Cymru Wales 
(2010)
Fonte: http://yls/news/J-
Recovery%20Line%20Up.pdf
Acesso a 1 Novembro 2010

Cymru   WalesRecovery Position Line-up… 
 

Cut out the following sequence cards for the recovery position and give one to each pupil. Ask 

them to arrange themselves in line that represents the correct procedure for placing a casualty 

in the recovery position. 

 

 

 

 

   Session Three                                        Recovery Position 

 

Kneel beside the casualty removing their glasses and any objects in 
their pockets

 

 

 

 

  

Straighten their legs and place their arm nearest to you out at right 
angles to their body with their elbow bent and arm facing upwards 

 

 

 

 

Bring the far arm across their chest placing the back of their hand 
d their hand in this positionagainst the cheek nearest you and hol

 

 

 
With your other hand, grasp the far leg above the knee and pull it 
up, keeping the foot flat on the floor 

Keeping their hand pressed against their cheek, pull on the far leg 
to roll the casualty towards you onto their side 

Tilt their head back to ensure the airway remains open adjusting 
their hand under their cheek if necessary

Adjust their upper leg so that their hip and knee are bent at right 
angles

 



122

utilização excessiva de texto pode contribuir negativamente para a 
atenção e concentração das crianças. Por outro lado, tal como nas fichas 
de exercícios e nos jogos do projecto Helfi ajuda-te a ajudar, já referido ante-
riormente, a tipografia poderia ser trabalhada com o objectivo de tornar 
os jogos mais apelativos e consequentemente despertar o interesse das 
crianças. Poderia igualmente ser moldada no sentido de criar estratégias 
de memorização para as crianças e deste modo contribuir para uma 
melhor assimilação de conhecimentos. 

Os trabalhos de Paul Rand (fig. 102, 103, 104) são um excelente exem-
plo de como a tipografia pode ser moldada de acordo com aquilo que é 
expresso, enriquecendo os objectos.

Cymru -  WalesWhat’s in your First Aid Box…? 
  
There are many things that would be useful at the scene of an emergency like an 
ambulance and fully trained medical staff. But for many accidents, the only equipment a 
first-aider will have are those found in a First Aid Box.  Pick 7 items from the list which you 
think belong in a standard First Aid box and draw them in the surrounding boxes.  

 

 First Aid Items 
 

Dressings/plasters 

Tea Bags 

Sterile dressings 

Disposable glove 

Woolly gloves 

Earphones 

Safety pins 

Paracetamol 

Cotton wool 

Scissors 

Sticky tape 

Adhesive tape 

Torch 

Blanket 

Whistle 

Sterile Eye pad 

Towel 

Triangular bandage 

Hair Band 

Elasticised bandage 

Water  

Winter hat 

Stapler 

Pen 

Paper 

First Aid Instructions 

Mobile phone 

Water Bottle 

Thermometer 

Bin Bag 

Ice Pack 

Spare Clothes 

Do you know what sterile means…? My dictionary describes sterile as 
‘something that is free from bacteria’. That means it is super clean. 
Sterile items should be wrapped in unbroken packaging so that they 
do not cause an infection if they are used on an injury.  

   Session Six                      Wounds, Bleeding and Shock 

Fig. 101
What’s in your first aid 
box…?
Ficha para as crianças se 
familiarizarem com vocubalário 
relacionado com o material 
de prestação de primeiros 
socorros
Autoria: St John Cymru Wales 
(2010)
Fonte: http://www.stjohnwa-
les.co.uk/yls/list_staticpages.
asp?linkto=bleeding
Acesso a 1 Novembro 2010
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Fig. 103
Spead do livro 
"Sparkle and spin"
Spread em que a tipogafia é 
caracterizada em consonância 
com o que é escrito
Autoria: Paul Rand e Ann Rand 
(1957)
Fonte: http://www.flickr.
com/photos/23097960@
N04/2343472517/in/set-
72157603777739160
Acesso a 20 Fevreiro 2011

Fig. 102
Spead do livro "Listen! 
Listen!"
Spread em que é representado 
através de tipografia o rugir de 
um leão
Autoria: Paul Rand e Ann Rand 
(1970)
Fonte: http://dcaiga.blogspot.
com/2010/12/teaching-stu 
dents-linguistic-and-visual.html
Acesso a 20 Fevreiro 2011

Fig. 104
Dunhill Clothiers
Logotipo de uma marca
Autoria: Paul Rand (1947)
Fonte: http://www.paul-rand.
com/site/identity/
Acesso a 20 Fevreiro 2011
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Quanto às representações visuais, presentes nalgumas das fichas de 
exercícios, deveriam ser trabalhadas de forma mais minuciosa para não 
conduzirem a equívocos. Por exemplo, a ficha presente na figura 106, 
pode levar a interpretações erradas da posição do corpo humano, visto 
este ser representado duma forma demasiado simplificada. Assim, a 
compreensão por parte das crianças sobre como devem posicionar alguns 
membros da vítima, em especial os braços, pode ser difícil.

   Session Ten                                          Heart Attacks  

1 

A heart attack may 
also be called 

coronary thrombosis 
or myocardial infarct 

2 

A heart attack is 
when someone 

breaks up with their 
partner and feels 

very sad 

3 

If someone has 
heart medication, it 
is okay for you to 
help them take it 

4 
A conscious casualty 
should sit up leaning 
against a wall with 
their knees bent  

5 

Someone who 
suddenly collapses 
on the floor might 
have had a heart 

attack 

6 

The coronary blood 
vessels supply the 
heart muscle with 

oxygen and 
nutrients 

7 

Our body can survive 
for 20 minutes once 

your heart stops 
beating 

8 

High cholesterol, 
high blood pressure 

and smoking can 
double your chances 

of a heart attack 

9 

People who have a 
heart attack always 

die 

10
 A stroke and a heart 

attack are the same 
thing 11

 Always place the 
casualty’s arms in a 
sling after a heart 

attack 

12
 Once you have 

called for an 
ambulance you can 
leave the casualty 

13
 Someone having a 

heart attack would 
look pale and possibly 

blue in the face 

14
 Many people who 

have a heart attack 
make a good 

recovery  

15
 Heart attacks are 

responsible for half 
of all deaths in 

Western countries 

16
 Someone having a 

heart attack might 
have pain in the arms 17

 All parts of our body 
need a constant 
supply of blood 18

 It is okay for you to 
give an unconscious 
casualty medicine 

19
 

Our lifestyle habits do 
not affect our health 20

 Eating a high fat diet 
and drinking 

excessive alcohol can 
put our hearts under 

stress 

21
 The main aims of 

the first-aider are to 
make the casualty 

comfortable and get 
them to hospital 

22
 If someone is 

unconscious and 
breathing, you should 

put them in the 
recovery position 

23
 Someone having a 

heart attack will feel 
energetic 24

 The function of the 
heart is to pump 

bloody around the 
body 

Fig. 105

Jogo "Heart snap"
Jogo para por em prática os 
conhecimentos sobre o ataque 
cardiaco e o que fazer nessa 
situação de emergência
Autoria: St John Cymru Wales 
(2010)
Fonte: http://yls/news/J-
Heart%20Snap.pdf
Acesso a 1 Novembro 2010
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Fig. 106 
Ficha de trabalho 
"The recovery position"
Ficha para as crianças ordena-
rem os vários passos feitos para 
colocar uma vítima em posição 
lateral de segurança
Autoria: St John Cymru Wales 
(2010)
Fonte: http://yls/news/J-Recov-
ery%20Line%20Up.pdf
Acesso a 1 Novembro 2010

Cymru -  WalesThe Recovery Position… 
 

Looking at the following diagrams, which one shows a casualty in the correct recovery position?

F 

A B C 

D E 

In which order would you complete the following statements to place a casualty in the recovery 

Position…? Write the number in the box next to the statement. Number 1 and 9 have been 

competed for you.  

Tilt the casualty’s head back to ensure the airway remains open adjusting their hand under 
their cheek if necessary  

Place the nearest arm at right angles to their body (making the stop sign) 

Bend the leg furthest away at the knee keeping the foot flat on the floor 

1 By carrying out DRAB you have identified that the casualty is breathing and unconscious 

Keep their hand pressed against their cheek and pull on the far leg to roll casualty onto their side 

Kneel beside casualty removing their glasses and any objects from their pockets 

Straighten the casulaty’s legs  

Keep the casualty warm by placing blankets or coats under and over the person if possible 
9 

Bring the far arm across their chest and place the back of their hand against the cheek 
nearest you

Adjust their upper leg so that their hip and knee are bent at right angles 

   Session Three                                        Recovery Position 
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4.2.3  ABC for Life

Este projecto foi desenvolvido por alunos de medicina da Queens University 
de Belfast. Tem por objectivo leccionar primeiros socorros a crianças entre 
os 10 e os 12 anos. As matérias incluídas no programa são:
• Como colocar uma pessoa em posição lateral de segurança;
• O que fazer em caso de paragem cardio-respiratória (Toner et al., 2007).

O curso é iniciado com a projecção de um filme, no qual uma 
criança, da mesma faixa etária dos alunos, responde a uma situação de 
emergência. À medida que a criança vai prestando o socorro, é descrito 
oralmente o que está a ser realizado e porquê. Posteriormente, é feita 
uma segunda observação do mesmo filme, mas desta vez dividido em 
partes (cada parte corresponde aos passos-chave que definem a resposta 
adequada à situação). À medida que cada passo é mostrado são descritos 
os aspectos essenciais dos procedimentos de primeiros socorros a fazer e 
são indicadas as palavras-chave de cada passo. Este é o único material de 
suporte que é distribuído às crianças. O curso prossegue com o treino de 
todos os procedimentos leccionados (Toner et al., 2007).

A análise que realizámos relativamente à organização da informação 
neste projecto revela vários problemas. A utilização de imagem real, 
ao invés do desenho esquemático, levanta à partida dois problemas 
significativos:
• A imagem real impede que seja retirado aquilo que não é fundamental; 
é captado todo o espaço em redor e todos os elementos circundantes estão 
também presentes, mesmo quando não acrescentam qualquer informação. 
Esses elementos são muitas vezes “ruído” para a informação-chave;
• A imagem real não permite que sejam destacados alguns elementos 
(os mais relevantes), através da cor, por exemplo. Num diagrama que 

Fig. 107 e 108
Excerto do filme 
"A supermarket near 
you"
Excerto em que uma criança 
demonstra o que fazer em caso 
de paragem cardio-respiratória
Autoria: Queen’s University 
(2006)
Fonte: http://www.qub.
ac.uk/sites/ABCForLife/
TrainingResources/
Acesso a 29 Novembro 2010
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tem por objectivo ensinar alguém a fazer determinada acção, se forem 
utilizados desenhos esquemáticos em que apenas os objectos relevantes 
e os movimentos principais se encontram coloridos, isso ajuda ao enten-
dimento e até à retenção da informação. É um excelente exemplo destes 
aspectos o diagrama da Lufthansa sobre o que fazer numa aterragem de 
emergência (fig. 109). 

Tal com acontece na apresentação do INEM dirigida às crianças, 
já analisada anteriormente, também neste projecto os filmes revelam 
a preocupação de melhorar o entendimento da informação através da 
forma como os textos são apresentados: repartidos em frases curtas 
que descrevem apenas o essencial. É ainda de salientar a utilização 
de sequências de letras, associadas ao que deve ser feito, para facilitar 
a memorização. É exemplo disso a abordagem inicial da vítima que 
é associada aos 5 S’s (Surroundings Safe, Send for help, Shake and Shout) 
e as manobras de suporte básico de vida que são divididas em A, 
B, C, ou seja, airway, breathing e circulation. Os mentores do projecto 
consideram que estas associações são importantes, para as crianças 
memorizarem mais facilmente o que aprenderam e podem ajudá-las, em 

Fig. 109
Safety card
Instruções visuais, presentes 
nos aviões, sobre o que fazer 
em situações de emergência 
a bordo
Fonte: http://spottermanaus.
blogspot.com/2010/08/
safety-cards-4-lufthansa-
a380-800.html
Acesso a 20 Dezembro 2010
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situações em que estejam sob pressão, a lembrarem-se do que devem fazer 
(Toner et al., 2007). Contudo, todas essas associações podem ser trabalhadas 
graficamente, para que sejam ainda mais eficazes; isso não acontece neste 
projecto, tal como podemos observar nas figuras 107 e 108, em que os S’s 
não são destacados. Nas figuras 110, 111 e 112 apesar de esse destaque 
já acontecer, é ainda pouco trabalhado. Mais uma vez, também neste 
projecto, a tipografia pode ser trabalhada de forma a ser utilizada como 
material instrutivo (“instructional typography”), criando mensagens que 
orientem e apontem direcções para o utilizador (Pettersson, 2010, pp.110, 

136-137). As sequências de letras (S’s; ABC ) podem ser destacadas e assim 
contribuir para uma melhor interpretação e aprendizagem.

4.2.4  Life. Live It

O projecto Life. Live It foi desenvolvido pela British Red Cross com o 
objectivo de colmatar a ausência de matérias relacionadas com os 
primeiros socorros nos programas educativos ingleses. Para isso, 
desenvolveram um projecto para as escolas, disponibilizando-lhes o 
material necessário para ensinarem estas matérias a crianças/jovens 
entre os 11 e os 14 anos (British Red Cross, 2010f).

O material disponibilizado consiste num kit de primeiros socorros, 
que pode ser adquirido por qualquer professor ou educador (foi 
pensado especificamente para professores e educadores sem quaisquer 
conhecimentos prévios nesta área). O kit é constituído por:
• Um CD com o plano para as diferentes sessões;
• Fichas com exercícios e quizzes interactivos;
• Apresentações sobre cada um dos temas abordados;
• 7 cartazes sobre alguns dos temas tratados;
• Material para a prestação de primeiros socorros, tais como ligaduras, 
compressas, talas, etc;
• Um manequim para treinarem o que fazer em caso de paragem 
cardio-respiratória.

Fig. 110, 111 e 112
Excerto do filme 
"A supermarket near 
you"
Excerto em que uma criança 
demonstra como verificar 
se uma vítima respira e tem 
pulsação cardíaca
Autoria: Queen’s University 
(2006)
Fonte: http://www.qub.
ac.uk/sites/ABCForLife/
TrainingResources/
Acesso a 29 Novembro 2010
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Todo o material disponibilizado permite que sejam leccionados os 
seguintes temas:
• Perceber a importância de ajudar os outros;
• Saber lidar com o stress de uma situação de emergência;
• Proteger-se a si próprio e avaliar se existem condições de 
segurança para se poder aproximar da vítima;
• Ligar 112;
• O que fazer em caso de hemorragias e choque;
• O que fazer em caso de queimaduras e escaldões;
• O que fazer em caso de fracturas e entorses;
• O que fazer em caso de enfarte, asma, complicações relacionadas com 
diabetes, meningite, ataques de epilepsia;
• O que fazer em caso de engasgamento;
• Saber colocar uma pessoa em posição lateral de segurança;
• O que fazer numa situação de paragem cardio-respiratória (British Red 

Cross, 2010c).
Esta organização (2010f) considera da maior pertinência interligar 

estes conhecimentos nos programas das escolas quando são leccionadas 
questões de cidadania.

Tivemos acesso a parte dos materiais do kit que é distribuído pela 
British Red Cross no âmbito deste projecto (duas das apresentações e os 7 
cartazes sobre alguns dos temas tratados), o que nos permitiu elaborar 
uma análise, do ponto de vista gráfico e infográfico, dessas peças. 
Quanto às representações visuais do que deve ser feito, têm muitas vezes 
enquadramentos demasiado distantes, o que faz com que por vezes não 
se percebam claramente pormenores importantes, como, por exemplo, 
a posição das mãos da pessoa que socorre a vítima. É exemplo disso a 
representação do passo nº2, no cartaz presente na figura 114, em que não 
é clara de que forma devem ser colocadas as mãos, por parte de quem 
socorre, para comprimir o peito da vítima. Para além disso, poderiam ser 

Fig. 113
Severe bleeding
Excerto de cartaz sobre o que 
fazer em caso hemorragia
Autoria: British Red Cross 
(2010)
Fonte: http://shop.redcross.
org.uk/shop/product.asp?id 
=63457&category=93082
Acesso a 25 Novembro 2010
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acrescentadas informações para facilitar o entendimento das diferentes 
acções, por exemplo algumas setas para indicar o movimento que deve 
ser efectuado. Assim, na figura 115, no passo nº2, podiam ser colocadas 
duas setas junto das mãos de quem está a socorrer – uma a apontar para 
dentro e outra para cima – para indicar qual o movimento que deve ser 
realizado de forma simples e eficaz. Relacionado com estes aspectos, 
Paul Mijksennar e Piet Westendorp (1999, pp.56-140) fizeram uma 
importante reflexão sobre a realização de instruções visuais. Os autores 
afirmam que estas devem conter: avisos (do que não fazer ou de aspectos 
a que se deve estar atento por exemplo), identificações (dar a conhecer 
os nomes daquilo que irá ser utilizado), medidas (tamanhos, distâncias, 

Fig. 114
Resuscitation for an 
adult not breathing
Cartaz sobre o que fazer em 
caso de paragem cardio- 
-respiratória
Autoria: British Red Cross 
(2010)
Fonte: http://shop.redcross.
org.uk/shop/product.asp?id 
=63457&category=93082
Acesso a 25 Novembro 2010
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pesos e quantidades), a composição (como estão os diferentes elementos 
combinados ou como devem ser combinados), localização e orientação 
(indicações de onde colocar algo e em que direcções), a sequência (ordem 
das acções), movimentos (como e quando virar, pressionar e rodar), 
as conexões (ligações entre os diferentes elementos), as acções (o que 
fazer e como) e o resultado final. Nem sempre todos estes elementos 
devem ser representados numa infografia, pois devem ser utilizados 
apenas aqueles que são necessários e os mais indicados para transmitir 
determinada informação. Mas, é importante ter em linha de conta esta 
sequência aquando da realização de uma peça infográfica, visto facilitar 
o planeamento e a construção da mensagem.

Fig. 115

Choking
Cartaz sobre o que fazer em 
caso de engasgamento
Autoria: British Red Cross 
(2010)
Fonte: http://shop.redcross.
org.uk/shop/product.asp?id 
=63457&category=93082
Acesso a 25 Novembro 2010
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No que diz respeito ao texto, tal como noutros projectos já analisados, 
há um esforço para simplificar a descrição do que deve ser feito através 
da repartição do mesmo em frases curtas. Este é um aspecto positivo 
visto poder contribuir para uma melhor assimilação da informação por 
parte das crianças/jovens e para que não haja um défice na sua atenção, 
tal como acontece geralmente quando os textos são demasiado longos.

Fig. 116
Excerto da apresenta-
ção "Live Live it lesson 
one"
Slide em que são explicados 
os primeiros passos do que 
fazer em caso de paragem 
cardio-respiratória
Autoria: British Red Cross 
(2010)
Fonte: http://www.redcross.
org.uk/What-we-do/First-aid/
First-aid-campaigns/Life-Live-
it/First-aid-in-schools-Life-
Live-it/Free-resources-to-
help-teach-first-aid
Acesso a 25 Novembro 2010

Fig. 117
Excerto da apresenta-
ção "Live Live it lesson 
one"
Slide em que são expostas 
possíveis situações de perigo
Autoria: British Red Cross 
(2010)
Fonte: http://www.redcross.
org.uk/What-we-do/First-aid/
First-aid-campaigns/Life-Live-
it/First-aid-in-schools-Life-
Live-it/Free-resources-to-
help-teach-first-aid
Acesso a 25 Novembro 2010
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Quanto à utilização da cor nas diferentes peças deste projecto, esta 
não é muitas vezes utilizada da forma mais adequada, no que diz 
respeito ao tratamento da informação, visto que, ao contrário do que 
defendem Edward Tufte (1990, p.81) e Ben Fry (citado em Hall et al., 2006, 

p.126), a cor nem sempre é utilizada em consonância com os aspectos 
que se pretende destacar. São exemplo disso os cartazes sobre os vários 
temas abordados (fig. 113, 114, 115) em que, apesar de não ser importante 
destacar a camisola da pessoa que socorre a vítima, é nesse elemento 
que a cor vermelha é utilizada. Dessa forma, o nosso olhar não se dirige 
para aquilo que é essencial. Por isso, a cor vermelha deveria ser utilizada, 
por exemplo, no número para o qual se deve ligar em situações de 
emergência e na representação das mãos nos passos em que a posição 
das mãos é fundamental. Pelo contrário, nas apresentações que fazem 
parte deste projecto, o texto é por vezes trabalhado nesse sentido. Assim, 
a cor vermelha é nalgumas situações utilizada para destacar as letras e/
ou palavras mais importantes. É exemplo disso o excerto da apresentação 
presente na figura 116, em que as primeiras letras de algumas palavras 
são colocadas a vermelho, para destacar a formação da sigla DRAB (sigla 
utilizada no sentido de facilitar a memorização da ordem correcta dos 
diferentes passos que devem ser realizados na situação de emergência que 
é tratada). 

Um excelente exemplo, de como uma infografia pode utilizar a cor 
para facilitar a transmissão de informação, são os diagramas da Lufthansa 
sobre o que fazer em caso de aterragem de emergência (fig. 1, 109), já 

Fig. 118
Excerto da apresenta-
ção "Live Live it lesson 
one"
Slide em que é explicado como 
permeabilizar a via aérea de 
uma vítima
Autoria: British Red Cross 
(2010)
Fonte: http://www.redcross.
org.uk/What-we-do/First-aid/
First-aid-campaigns/Life-Live-
it/First-aid-in-schools-Life-
Live-it/Free-resources-to-
help-teach-first-aid
Acesso a 25 Novembro 2010



134

referidos anteriormente. Nestes diagramas a cor é utilizada apenas nas 
setas (a vermelho) que indicam os movimentos que devem ser realizados e 
nos objectos que devem ser utilizados ou adaptados (a amarelo), tais como 
os cintos e as máscaras de oxigénio, ou seja, a cor guia o nosso olhar para 
a informação relevante.

Ainda no que diz respeito à cor, este projecto poderia ter ido mais 
longe se tivesse optado por utilizar diversas cores, porque possibilitava 
que organizasse a informação segundo categorias e posteriormente 
atribuisse a cada uma delas uma cor diferente. A organização da 
informação em categorias é uma forma de agrupar items segundo a 
mesma importância ou área. Esta seria uma mais valia, porque tornaria 
a informação mais fácil de ser compreendida devido a possibilitar a 
definição de uma estrutura coesa. Segundo Wurman (2001, pp. 40-45), 
os dados podem ser organizados não só em categorias mas também pela 
localização, alfabeticamente, temporalmente e segundo uma hierarquia 
(LATCH31). A escolha depende das características dos dados e, acima 
de tudo, da história que queremos contar com eles. A definição precisa 
daquilo que se quer mostrar, da história que se quer contar, ajuda-nos 
a extrair valor e significado dos dados. Wurman (2001, p. 40) dá um 
exemplo mais concreto da utilização destes critérios, para que se torne 
mais claro: se estivéssemos a realizar um relatório sobre a indústria 

Fig. 119
Marshalling signals
Representação de sinais 
realizados em aeroportos para 
coordenar o movimento dos 
aviões
Fonte: (Tufte, 1990, p. 63)

Fig. 120

Marshalling signals
Representação de sinais 
realizados em aeroportos para 
coordenar o movimento dos 
aviões, depois de realizados 
vários refinamentos
Fonte: (Tufte, 1990, p. 63)
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automóvel poderíamos organizar o conjunto de carros segundo o sítio 
onde foram produzidos (localização), listá-los por ordem alfabética 
(alfabeticamente), pelo ano de lançamento (temporalmente), pela tipo 
de modelo em que se inserem (por categorias) ou do mais dispendioso 
para o menos dispendioso (segundo uma hierarquia). Ou seja, como já 
foi referido, a escolha depende do que se quer mostrar, neste caso em 
concreto, do que se quer evidenciar relativamente à indústria automóvel.

Ainda quanto às apresentações sobre as diferentes temáticas (fig. 116, 

117, 118), desenvolvidas pelas British Red Cross, estas têm vários factores 
distrativos, por exemplo, a barra vermelha sempre presente no topo tem 
demasiada preponderância e as linhas vermelhas em torno das imagens, 
mesmo não acrescentando qualquer informação, destacam-se. Carecem, 
assim, de várias regras inumeradas por John Maeda na sua importante 
síntese sobre simplicidade. A simplicidade é uma importante ferramenta 
para a transmissão de informação, para definir como esta deve ser 
construída e que aspectos devem ser tomados em consideração. Mantendo 
como exemplo, as já referidas, barras e linhas vermelhas presentes nas 
apresentações, deveria ter sido considerada a primeira regra para a 
simplicidade segundo Maeda (2006): a redução. O autor afirma que a 
forma mais fácil de simplificar é reduzindo informação, retirando aquilo 
que não for necessário. Assim sendo, podemos considerar que as barras 
e linhas vermelhas deveriam ser retiradas, visto não terem qualquer 
tipo de função e utilidade. Contudo, quando se trata de organizar 
informação, nem sempre se trata de algo fácil de resolver tal como nesta 
questão e por isso o autor (2006) alerta que é necessária muita atenção ao 
equilíbrio entre “o quão simples conseguimos fazê-lo” e “o quão complexo tem de 
ser” (Maeda, 2006). A procura de cumprir a terceira regra da simplicidade, 
poderia também ter tido um papel importante neste projecto; essa regra 
é resumida numa frase: “Savings in time feel like simplicity” (Maeda, 2006).32 
Quando há uma interacção fácil e rápida entre nós e determinada 
informação ou produto, atribuímos isso à simplicidade apresentada; se 
pelo contrário, for algo que nos faça esperar e demorar, vêmo-lo como 
algo complexo. Deste modo, se tivessem sido colocadas setas a indicar 
alguns movimentos que têm que ser feitos nas situações de emergência 
representadas, isso traria uma apreensão da informação mais rápida, que 
estaria então directamente associada à simplicidade. Por exemplo, na 
figura 118 poderiam estar presentes setas a indicar qual o movimento que 
deve ser realizado (inclinação da cabeça da vítima para trás).

As figuras 119 e 120 demonstram de forma mais concreta como a 
atenção a alguns destes pormenores e a tentativa de eliminar ruídos visuais 
é importante. Foquemo-nos na figura 119 – a forma quadrada à volta 
de cada figura aprisiona a informação e tem mais força visual que tudo 
o resto, o que não é benéfico para a leitura da informação. Para além 

31 LATCH é a sigla proposta 
por Richard Wurman, em 
1990, para definir um 
conjunto de critérios segundo 
os quais podemos organizar 
a informação (por localização, 
por ordem alfabética, 
por ordem temporal, por 
categorias, por hierarquia). 
Estes critérios funcionam 
como filtros ou chaves de 
acesso ao valor informativo 
que resulta da relação entre 
diversos conteúdos.

32 T.L. – Aquilo que nos faz 
poupar tempo dá-nos a 
sensação de que se trata de 
algo simples.
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disso, os vários quadrados, por terem uma linha tão carregada, formam 
linhas entre eles (espaço negativo branco), ou seja, causam ainda outro 
ruído pelo forte contraste entre forma e fundo. O quadrado, a figura e 
a tipografia competem no mesmo nível visual, muito similar e sempre 
muito vibrante, não permitindo assim que se destaque a informação mais 
relevante (Tufte, 1990, p.63).

Esta representação foi refeita, tal como se pode observar na figura 
120. Essa revisão utilizou a estratégia de separar os conteúdos em layers 
e definiu-as segundo a relevância da informação. As formas quadradas 
em torno das figuras foram substituídas por discretas linhas cinzentas e as 
silhuetas das figuras passaram a ser cinzentas, atenuando o seu contraste 
com o fundo. Estes aspectos contribuem para que a atenção do leitor 
seja focada no mais importante: nas lâmpadas e nas setas que indicam o 
movimento. Salientemos ainda, o facto das lâmpadas terem passado a ser 
representadas a amarelo e as setas dos movimentos a vermelho, algo que 
também ajuda a essa focagem no essencial. As pequenas linhas junto às 
lâmpadas, que simulavam que estas estavam acesas, por vezes causavam 
algum ruído visual e por isso foram eliminadas e substituídas pela cor 
amarela no interior das lâmpadas. A tipografia utilizada foi também 
alterada para Gill Sans, que como contém hastes mais finas e longas faz 
com que as linhas da representação ganhem mais relevância (Tufte, 1990).

4.2.5  BLS Training School Tour 

É um projecto desenvolvido na Malásia para estudantes do ensino 
secundário. Apesar de ser direccionado a uma faixa etária (a partir dos 
16 anos) acima do grupo ao qual esta investigação e projecto se dirigem, 
devido à linguagem gráfica utilizada, considerámos relevante proceder 
à sua análise. Este programa tem como objectivo ensinar as técnicas 
do suporte básico de vida, demonstrar a importância da aplicação das 
mesmas e desenvolver nos estudantes um espírito altruísta (Yusuf, 2010a).

No que diz respeito ao trabalho da informação nos materiais disponi-
bilizados por este projecto, podem ser apontados alguns aspectos positi-
vos e outros negativos. Na figura 122 a utilização de setas para indicar 
movimentos e a utilização da cor vermelha para as destacar é uma boa 
estratégia em termos de design de informação. Contudo, isso já não 
acontece na figura 123, no que diz respeito à seta presente na ilustração 
do patamar “Breathing”, em que esta já não é destacada através da cor 
vermelha e para além disso, não é representada de forma a que se 
entenda claramente que se refere ao sítio para onde a pessoa que está a 
socorrer a vítima deve olhar.
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A falta de refinamento de alguns pormenores nas representações destes 
materiais podem levar a alguns equívocos. Por exemplo, na figura 122 
não é indicado em que sítio exacto das costas da vítima devem ser dadas 
as pancadas intercostais que são indicadas no passo nº1. No passo 2 e 3 
não é referido de que forma devem ser colocadas as mãos, nem em que 
sítio exacto do corpo da vítima devem pressionar. Todos estes detalhes 
revelam problemas ao nível do modo como a informação está a ser trans-
mitida e todos eles deveriam ter sido acautelados. Ainda na figura 122, 
a utilização da cor, tal como já foi referido em projectos anteriores, não 
é utilizada de forma a enriquecer a informação e ajudar na transmissão 
dos dados, mas sim de forma aleatória. Assim, por exemplo, as instruções 
do passo 1 estão sobre um fundo vermelho, as do passo 2 num fundo 

Fig. 121

Choking management 
Cartaz em que é explicado 
o que fazer em caso de 
engasgamento
Autoria: M. W.B. A Associates 
(2010)
Fonte: http://blstst10.
blogspot.com/p/modules.html 
Acesso a 10 Novembro 2010
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verde, as do passo 3 sobre fundo roxo e as do passo 4 sobre fundo azul, 
todas elas sem terem uma lógica referente à informação que é dada. 
Essa questão da cor está também presente na figura 123 onde as cores 
utilizadas no diagrama também não estão associadas à informação. A 
utilização de associações poderia facilitar a memorização e a compreen-
são, por exemplo, quando no diagrama a resposta fosse positiva poderia 
ser utilizado o azul e quando fosse negativa poderia ser  utilizado o 
vermelho – a figura 125 (diagrama desenvolvido pela revista GOOD 
e intitulado How to choose the right alternative-fuel car for you) mostra um 
exemplo em que esta estratégia é utilizada. 

Por outro lado, há um aspecto positivo no cartaz presente na 
figura 123, que é a utilização do diagrama onde é estruturada toda 
a informação; é uma boa opção em termos de design de informação, 
pois é uma forma de organizar os dados, contribuindo para um melhor 
entendimento. No que diz respeito à representação de informação através 
de diagramas, Rune Peterssonn (2010, p.58) afirma que os diagramas 
têm como objectivo fazer com que o utilizador tome decisões baseadas 
na informação disposta graficamente. Devem ser simples e fáceis de 
compreender. Assim sendo, não devem conter elementos que não estejam 
relacionados de forma lógica com a informação que é transmitida. Logo, 
na escolha das cores a utilizar, sempre que possível, deve ser procurada 
essa lógica, tal como foi referido anteriormente.

Fig. 122

First aid training 
Cartaz em que é explicado 
como colocar uma ligadura 
em diversas situações
Autoria: M. W.B. A Associates 
(2010)
Fonte: http://blstst10.
blogspot.com/p/modules.html 
Acesso a 10 Novembro 2010
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No que diz respeito às representações utilizadas nos três cartazes, em 
cada um deles as ilustrações mantêm sempre o mesmo enquadramento, 
não tirando partido de enquadramentos mais aproximados que poderi-
am transmitir alguma informação de forma mais clara. Neste sentido, 
nas figuras 121 e 123 era benéfico algumas representações terem um 
enquadramento mais aproximado da posição das mãos, para que não 
surgissem dúvidas sobre a posição das mesmas. Igual aproximação pode-
ria ser benéfica em relação à cabeça, na figura 123, quando é indicado 
que esta deve ser colocada a 90º.

Fig. 123

Basic life support
Cartaz em que é explicado 
como realizar suporte básico 
de vida
Autoria: M. W.B. A Associates 
(2010)
Fonte: http://blstst10.
blogspot.com/p/modules.html 
Acesso a 10 Novembro 2010
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Fig. 124
How to choose the right alternative-fuel car for you
Diagrama que a partir de um conjunto de perguntas mostra ao utilizador 
qual o carro mais indicado para ele consoante as respostas dadas
Autoria: GOOD (2009)
Fonte: http://www.good.is/post/how-to-choose-the-right-alternative-
fuel-car-for-you/
Acesso a 10 Novembro 2010
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Resumo capítulo 4:

Neste capítulo analisámos projectos já existentes sobre primeiros socorros 
para crianças em Portugal e noutros países. O objectivo desta recolha 
e análise foi conhecer que estratégias tinham sido utilizadas até então 
em diferentes projectos da mesma temática que iríamos abordar e com 
um público-alvo igual ou idêntico. Em cada um deles procurámos 
compreender de que forma o design de informação poderia ter sido uma 
mais valia se tivesse sido aplicado.  

Nesta fase, o primeiro passo foi a análise da forma como os primeiros 
socorros são abordados nos manuais do 1º ciclo de escolaridade em 
Portugal. Concluímos que a abordagem feita é superficial e que a grande 
maioria das imagens utilizadas têm apenas um função representativa, ou 
seja, não procuravam utilizar todas as potencialidades das representações 
visuais para garantir uma boa aprendizagem por parte das crianças.

O primeiro projecto analisado foi o do INEM. O INEM desloca-se a 
algumas escolas primárias portuguesas para leccionar primeiros socorros 
às crianças e dar-lhes a oportunidade de porem em prática alguns 
conhecimentos que adquirem nestas acções. Importa destacar de forma 
positiva o facto de terem criado uma personagem – a "Estrelinha" – que 
ensina as crianças o que devem fazer nalgumas situações de emergência. 
Porém, tal como nos manuais escolares portugueses, nos materiais que 
apresentam e distribuem apenas utilizam imagens representativas e a 
nossa análise revelou também vários problemas ao nível da legibilidade. 

No mesmo sentido do INEM, a Cruz Vermelha Portuguesa desloca- 
-se às escolas e desenvolve várias iniciativas junto das crianças ligadas ao 
ensino de primeiros socorros. Apenas tivemos acesso a um desdobrável 
que é distribuído aos alunos nessas acções, que revela pouco trabalho ao 
nível da procura que a informação chegue facilmente às crianças.

Dos projectos estrangeiros analisámos os seguintes: "Helfi ajuda-te a 
ajudar", desenvolvido pela Cruza Vermelha Austríaca; "Young Lifesaver 
Award Scheme", da autoria da instituição St John Wales; "ABC for life" 
produzido por alunos de medicina da Queen University de Belfast; 
o projecto da British Red Cross intitulado "Life. Live ti" e por fim o 
"BLS Training Tour", desenvolvido na Malásia. Em todos eles podemos 
verificar que a utilização da cor poderia ser potenciada se tivesse sido 
utilizada em consonância com a informação mais relevante. Verificámos 
igualmente que em várias situações a tipografia poderia ter sido utilizada 
de forma instrutiva, contribuindo para uma melhor compreensão daquilo 
que deveria ser feito quando eram explicados diferentes passos para se 
socorrer alguém. Por outro lado, noutros casos, tais como nos jogos, a 
tipografia poderia ter sido trabalhada no sentido de tornar os objectos 
mais apelativos e consequentemente mais motivadores para as crianças. 
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Foi também importante destacarmos os aspectos positivos. É disso 
exemplo a representação dos vários números de emergência graficamente 
relacionados com tipo de missão para a qual estão atribuídos, presente 
no projecto "Helfi ajuda-te a ajudar"; a utilização de siglas para auxiliar 
a memorização de um conjunto de passos do socorro, utilizadas nos 
projectos "ABC for life" e "Life. Live it"; ou ainda a utilização de um 
diagrama para organizar a descrição do conjunto de passos sobre o 
que fazer em caso de paragem cardio-respiratória, no projecto "BLS 
Training Tour".

Esta análise contribuiu par chegar a conclusões sobre de que forma 
o design de informação pode ser benéfico em materiais desta natureza 
e desta forma contribuir para uma melhor aprendizagem por parte das 
crianças.
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II.a  @  INVESTIGAÇÃO 
ACTIVA



“ 
“(...) information delivery 
is dependent on clarity of 
communication to retain its 
relevance to a global audience. 
Designers provide that context by 
turning statistics into stories, 
providing meaning for the end user” 
(O'Grady & O'Grady, 2008, p. 16).33

33 T.L. – Os designers 
providenciam esse contexto 
através da transformação 
de dados estatísticos em 
histórias, transformando-os 
em informação significativa 
para o utilizador.
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CAPÍTULO 5
Investigação 
activa – 
Desenvolvimento 
do projecto

E ste capítulo passa inicialmente pela caracte-
rização do público-alvo do projecto, algo que 

possibilitou a definição adequada e eficaz da colec-
ção de primeiros socorros para crianças que foi de-
senvolvida. Posteriormente, é exposto todo o pro-
cesso de realização da colecção: a definição das te-
máticas abordadas, dos materiais didácticos que a 
constituem e é descrito todo o desenvolvimento de 
cada um dos objectos produzidos.
No final, é mencionado de que forma foi feita a vali-
dação de algumas dessas peças e quais as melhorias 
que foram realizadas com base nessa experiência.
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5.1 Argumento

O design de informação, através das estratégias que aplica na selecção, 
organização e representação da informação, pode efectivamente 
contribuir para facilitar e melhorar a aprendizagem de primeiros 
socorros das crianças entre os 8 e os 10 anos.

••
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5.2  Memória descritiva

5.2.1 Definição do público-alvo 

Após a recolha de dados, que nos permitiu realizar a contextualização 
teórica do projecto, demos início à investigação activa através da escolha 
e definição do público-alvo da colecção sobre primeiros socorros que nos 
propusemos desenvolver. 

A colecção tem como objectivo que desde cedo as crianças tenham 
contacto com estes temas. Iniciar no 1º ciclo de escolaridade o ensino/
aprendizagem destas temáticas permite que as crianças continuem a 
aprofundar e a consolidar os seus conhecimentos ao longo de todo o 
seu percurso escolar. Considerámos assim pertinente que a colecção se 
direcciona-se a crianças dos 8 aos 10 anos; por um lado, porque desta 
forma conseguimos responder aos objectivos de que elas iniciem o 
contacto com estes temas no 1º ciclo de escolaridade e por outro lado 
seguimos as recomendações de diversos estudos (ver páginas 74-82) que 
comprovaram que as crianças dentro desta faixa etária têm capacidades 
para aprenderam temas relacionados com a prestação de primeiros 
socorros. Na análise desses estudos demos especial atenção ao ensino/
aprendizagem da temática "paragem cardio-respiratória", pelo facto de 
ser o tema mais complexo, que poderia por isso levantar mais e maiores 
dificuldades na aprendizagem das crianças. Neste aspecto seguimos as 
recomendações dos estudos de Fleischhackl et al. (2009), de Eisenburg 
e Safar (1999) e de Connolly et al. (2006), que recomendam o início do 
ensino/aprendizagem desta temática aos 9 ou aos 10 anos de idade. Neste 
contexto considerámos que o mais adequado seria que o tema "paragem 
cardio-respiratória" fosse o último volume da colecção "Primeiros 
Socorros para crianças" e consequentemente o último a ser leccionado.

A escolha das crianças dos 8 aos 10 anos como público-alvo da 
colecção está directamente relacionada com um dos objectivos do 
projecto, que passa por tornar estes conhecimentos transversais na 
sociedade. Um estudo intitulado "An evaluation of effectiveness of te 
Injury Minimization Programme for Schools" demonstra que a melhor 
forma de chegar a uma grande percentagem da população é incluindo 
as temáticas pretendidas no ensino primário (Frederick, et al., 2000 citado 

em Uray et al., 2003) ("Training school children will take some years to achieve the 
full effect, but will render numerous benefits to the community" (Glendon & McKenna, 

1982 citado em Uray et al., 2003)).
Depois da definição da faixa etária seguiu-se um passo fundamental: 

conhecer e compreender o público-alvo. Tal como afirma Jen e Ken 

••
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Visocky O’Grady (2008, pp. 23-25), uma pesquisa sobre o público- 
-alvo providencia uma valiosa visão interior das suas necessidades, 
comportamentos e expectativas. Isso permitirá a realização de um 
objecto mais eficaz, pois o designer, de acordo com essa pesquisa, 
utilizará as suas ferramentas em consonância com as necessidades do 
utilizador.

Nesta fase, procurámos então conhecer vários aspectos relativos às 
crianças dos 8 aos 10 anos:
• A forma como pensam;
• A forma como memorizam informação;
• A forma como descodificam mensagens;
• A forma como interpretam representações visuais.

Desde logo, o tema escolhido revela-se adequado, visto que, segundo 
Piaget (citado em Lourenço, 2002), as crianças no estágio operatório (entre os 
7 e os 11 anos – crianças que se enquadram no público-alvo deste estudo), 
desenvolvem nesta fase a capacidade de cooperar a nível social, pelo 
que é uma boa fase para apostar em questões de cidadania, tais como o 
tema do projecto que resulta desta investigação, que pretende ensinar as 
crianças a ajudarem os outros em situações de emergência.

Foi necessário avaliarmos a forma como as crianças dos 8 aos 10 anos 
pensam e aquilo que são ou não capazes de compreender, para que 
essas características fossem posteriormente tidas em consideração na 
definição da forma como o tema vai ser abordado. Um dos aspectos é o 
facto de, segundo Piaget (citado em Lourenço 2002), as crianças no estágio 
escolar (entre os 7 e os 11 anos) não serem capazes de pensar de forma 
abstracta e assim não compreenderem situações hipotéticas. Deste modo, 
as situações a serem expostas devem ser descritas da forma mais concreta 
possível, sem aspectos abstractos. Por outro lado, ainda segundo Piaget 
(citado em Lourenço 2002), as crianças nesta faixa etária já têm capacidade 
de resolver problemas atendendo a vários pontos de vista; não têm 
em conta apenas aquela que é a dimensão mais relevante ou directa e 
conseguem coordenar várias dimensões. Assim, a forma encontrada 
para explicar o assunto em questão pode e deve relacionar e coordenar 
diversos aspectos do que se pretende transmitir.

Outras características muito relevantes sobre os sujeitos deste estudo, 
são aquelas que estão relacionadas com a forma como memorizam 
informação. Estas questões devem ser tidas em consideração, para que 
no projecto sejam utilizadas estratégias que potenciem a memória das 
crianças. É então essencial ter em conta que, segundo Brown e Scoott 
(1971 citado em Meyer, 1978), já as crianças entre os 3 e os 5 anos têm uma 
forte capacidade de memorizarem imagens que lhes são repetidamente 
mostradas, sendo essa capacidade inclusivamente próxima à dos adultos. 
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É, portanto, uma mais valia utilizar o maior número de vezes possível 
a imagem para transmitir mensagens a este público-alvo.

Ainda quanto ao objectivo de potenciar a memorização, por parte 
das crianças, das matérias que irão ser leccionadas, é necessário ter 
em conta que as crianças no estágio operatório já têm a capacidade 
de agrupar mentalmente items de informação, escolhendo elas 
próprias um critério de categorização, de forma a memorizarem mais 
facilmente aquilo que lhes é transmitido (Lourenço, 2002). É, por isso, 
importante que o designer ao trabalhar para este público-alvo, opte 
por uma estratégia muito utilizada pelo design de informação, que é 
precisamente organizar a informação segundo categorias – organizar de 
forma lógica diferentes items que têm a mesma importância, de forma 
a melhorar o entendimento e memorização da informação (Wurman, 

2001, pp. 40-45). Perante esta estratégia, é muito comum o designer optar 
por atribuir uma cor a cada categoria, o que geralmente se revela uma 
boa opção tendo em conta que a cor é uma das primeiras coisas que a 
vista capta, logo é importante que esta seja utilizada em consonância 
com a informação principal que se quer mostrar (Fry, 2008, citado em 

Hall et al., 2008, p.126). Assim, o designer trabalhando a categorização 
da informação com as suas ferramentas, tais como o trabalho da cor 
e da tipografia, pode potenciar a capacidade já inerente na criança de 
organizar a informação segundo determinadas categorias. Este deve ser 
um aspecto a ter especialmente em conta no projecto.

Deve ainda ser tido em conta o estudo de Meyer (1978), que revela que 
as crianças de 4/5 anos quando atribuem designações a várias imagens 
que lhes são mostradas, memorizam menos essas diferentes imagens, ou 
seja, o facto de terem de se concentrar em dois aspectos (uma imagem 
e uma palavra) dificulta a sua memorização. Mas, pelo contrário, 
as crianças de 8/9 anos (que se incluem no público-alvo do projecto) 
utilizam de forma benéfica essa verbalização. É assim importante que 
o projecto interligue a imagem e a palavra de forma a potenciar a 
memorização. Quanto à verbalização, há ainda que ter em conta que 
uma das estratégias mais utilizadas pelas crianças no estágio escolar é a 
recapitulação (repetição várias vezes da mesma palavra, com o objectivo 
de memorizá-la).

As crianças do pré-escolar quando são confrontadas com imagens 
constituídas por uma figura central e um fundo com vários elementos, 
focam a sua atenção na figura central (o que se destaca na imagem) e 
tendem a memorizar apenas esse aspecto (Piaget, 1969 citado em Meyer, 

1978). As crianças em idade escolar (entre os 6 e aos 10 anos), pelo con-
trário, focam a sua atenção em toda a imagem e o seu reconhecimento da 
representação no seu todo é, geralmente, mais eficaz (Piaget, 1969 citado em 

Meyer, 1978). As representações utilizadas no projecto poderão, por isso, 
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quando necessário, conter elementos que rodeiem uma figura central, 
visto que isso não colocará em causa a memorização das crianças.

Foi ainda importante conhecer algumas características que determi-
nam o entendimento que as crianças têm das representações visuais. 
Deve-se ter em conta que no estágio operatório a criança já compreende 
que a realidade pode ser vista de maneiras diferentes por vários observa-
dores, de acordo com a sua posição/ângulo perante determinado objecto. 
Assim, por exemplo, a criança já desenha uma pessoa com apenas uma 
perna por esta se encontrar de perfil, ou seja, não desenha a realidade tal 
como sabe que ela é (realismo intelectual), mas sim como a vê (realismo 
visual) (Piaget, citado em Lourenço, 2002). Neste âmbito, é também importan-
te ter em conta que o conhecimento em relação à perspectiva começa aos 
7 anos e vai aumentando com a idade. As crianças entre os 5 e os 9 anos 
quando instadas a fazerem com que um de dois triângulos pareça mais 
distante numa representação, são capazes de perceber que o conseguem 
fazer desenhando um dos triângulos mais pequenos (Rapport, 1969 citado 

em Pillow & Flavell, 1986).

5.2.2 Definição da colecção de material didáctico 
e desenvolvimento de um dos livros 

Depois de conhecermos e compreendermos as características do público-
-alvo ao qual nos vamos dirigir, procedemos ao início da investigação 
activa. O primeiro passo no desenvolvimento desta fase foi a escolha de 
um título para a colecção de material didáctico. O título escolhido foi: 
Primeiros socorros para crianças. Posteriormente, procedemos à definição dos 
temas que iriam ser tratados na colecção e quais os materiais que esta 
iria conter. Os temas foram escolhidos de acordo com as recomendações 
deixadas no debate internacional sobre reanimação, realizado em 
Fevereiro de 2011 na Noruega, e de acordo com os temas presentes 
nalguns dos projectos analisados neste estudo sobre primeiros socorros 
para crianças. Os temas da colecção são então os seguintes:
• Reconhecer uma situação de emergência;
• Como utilizar o 112;
• Como nos protegermos de possíveis perigos numa situação de 
emergência;
• Saber lidar emocionalmente com uma situação de emergência;
• Hemorragias;
• Queimaduras;
• Fracturas;
• Intoxicações;
• Como mover uma vítima;
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• Posição lateral de segurança;
• Engasgamento;
• Paragem cardio-respiratória.

Tal como foi referido anteriormente, o tema "paragem cadio- 
-respiratória" é último da colecção devido à sua complexidade. Outros 
aspectos foram tidos em conta na ordem dos temas. Os primeiros temas 
a serem leccionados são aqueles que não envolvem aspectos técnicos 
da prestação do socorro, mas que servem como base para as crianças 
os aprenderem posteriormente; são eles: "Reconhecer uma situação de 
emergência", "Como utilizar o 112", "Como nos protegermos de possíveis 
perigos numa situação de emergência" e "Saber lidar emocionalmente 
com uma situação de emergência". Nesta escolha tivemos ainda em conta 
que dos nove projectos analisados de primeiros socorros para crianças 
cinco incluem numa fase inicial o tema "Como utilizar o 112". Na ordem 
dos temas seguem-se aqueles que ensinam como actuar em situações 
de emergência que são mais comuns acontecerem entre as crianças: 
"Hemorragias", "Queimaduras", "Fracturas" e "Intoxicações". Por fim, 
os temas "Como mover uma vítima", "Posição lateral de segurança", 
"Engasgamento" e "Paragem cardio-respiratória" foram colocados como 
os últimos da colecção porque do posto de vista técnico da prestação de 
socorro são temas mais complexos. Todos os projectos analisados que 
englobam estas temáticas optaram por colocá-los numa fase final, com 
a excepção do projecto Young Lifesaver Award Scheme que coloca em 
último lugar a temática da paragem cadio-respiratória, mas coloca numa 
fase inicial as temáticas relacionadas com o engasgamento e a posição 
lateral de segurança.

Posteriormente, definiu-se que seriam desenvolvidos um livro, um 
cartaz e um desdobrável para cada um dos temas e ainda dois jogos, 
onde seriam incluídos todos os temas e recompensas para serem 
entregues às crianças, no sentido de valorizá-las por terem adquirido 
conhecimentos importantes através da colecção.

A opção de definirmos um conjunto de livros para a colecção deveu-
-se à estratégia que decidimos utilizar de transmitir conhecimentos 
através de histórias. Neste contexto, seguimos as recomendações dadas 
quer por um organismo ligado aos primeiros socorros (a Cruz Vermelha 
Europeia), quer por um designer de informação (Nathan Shedroff ), que 
consideram as histórias como uma excelente forma de transmissão de 
informação (ver página 112). Com o conjunto de cartazes procurámos que 
as crianças tivessem algumas informações essenciais sobre primeiros 
socorros sempre presentes no seu dia-a-dia (na sala de aulas), que 
podem ver sempre que quiserem para relembrarem o que aprenderam 
ou para consultarem rapidamente numa situação de emergência. 
Com os desdobráveis pretendemos que as crianças tenham sempre a 



Desenvolvimento       Investigação activa Memória descritiva❦ 157

informação com eles, para sentirem o quão importantes podem ser numa 
situação de emergência – por poderem consultar as informações nesses 
momentos ou por poderem mostrar a algum adulto que esteja no local 
dessa ocorrência que possa também ajudar. Considerámos ainda que 
a colecção deveria ser enriquecida com dois jogos, com o objectivo de 
possibilitar que as crianças treinem de forma lúdica o que aprenderam 
e consolidem conhecimentos de forma descontraída. Por fim, definimos 
duas recompensas diferentes para serem entregues às crianças para elas 
sentirem o mérito que têm em ter aprendido estas matérias. 

A colecção para além do conjunto de materiais didácticos requer ainda 
que fique definido que depois do ensino/aprendizagem de cada tema 
será realizado um treino com as crianças, em que elas podem colocar em 
prática o que aprenderam.

Na escolha do conjunto dos objectos que constituem a colecção 
tivemos em conta que, para uma boa retenção de conhecimentos, 
todos os sentidos devem ser estimulados e envolvidos no processo de 
ensino/aprendizagem. Demos especial atenção ao manual "Instructor's 
manual basic life support", da autoria de Stapleton e Aufderheide (2000), 
disponibilizado pela American Heart Association, que alerta para a 
importância de adaptar o ensino/aprendizagem destas temáticas à forma 
como as crianças na faixa etária dos 8 aos 11 anos retêm informação. 
Segundo Stapleton e Aufderheide (2000), estas crianças retêm: 10% do 
que lêem, 20% do que ouvem, 30% do que vêem, 50% do que ouvem e 
vêem e 80% do que ouvem, vêem e fazem. Neste sentido, procurámos 
que a colecção proporcionasse o estímulo e o envolvimento dos vários 
sentidos, com o objectivo de garantir uma boa retenção da informação: 
• O livro para as crianças lerem, para ouvirem o professor e para verem 
e reterem informações através de ilustrações;
• Os cartazes e os desdobráveis para lerem e verem todas as 
informações;
• O treino para colocarem em prática o que aprenderam, fazendo com 
que retenham mais e melhor a informação através da inclusão do "fazer" 
na colecção; 
• Os jogos para permitir igualmente que as crianças ponham em prática 
o que aprenderem de forma lúdica. 

Os diferentes objectos, depois de realizados, foram apresentados 
previamente à directora do agrupamento das escolas onde se inclui a 
escola onde foi efectuada a validação (que será descrita posteriormente), 
à directora da própria escola e à professora da turma onde foi realizada 
a validação, que consideraram os diferentes objectos adequados à 
faixa etária definida e consideraram igualmente que respondiam aos 
objectivos a que se propunham.
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Devido às restrições temporais para o desenvolvimento deste projecto, 
apenas foi desenvolvida uma parte da colecção. Optámos por desenvolver 
o último tema presente na colecção (paragem cardio-respiratória), por ser 
o tema mais complexo e por isso ser provavelmente aquele que poderia 
levantar mais questões que pudessem ser resolvidas segundo os princípios 
e estratégias do design de informação.

O primeiro objecto a ser desenvolvido foi um dos livros da colecção 
intitulado Em caso de paragem cardio-respiratória o que deves fazer. Apesar de 
ter sido desenvolvido apenas um dos livros, foram definidos os aspectos 
gerais e as características que fariam parte de todos os volumes.

Como forma de estruturar e desenvolver o livro, foram tidos em conta 
os passos que Ben Fry (2008, pp.1-4) definiu como fundamentais para 
o desenvolvimento de uma boa representação visual de dados. Depois 
de neste projecto termos realizado o primeiro passo (definição clara 
do projecto) e o segundo (recolha de dados), foi necessário realizarmos 

Fig. 125
Diagrama explicativo 
sobre o layout da 
grande maioria dos 
spreads do livro
Diagrama que explica de 
que forma está distribuida a 
informação nos spreads

Legenda figura 125:

1. Ilustração que descreve o que deve ser feito no passo respectivo, com um desenho linear 
das figuras, mas a representação dos sentidos com formas compactas e cores fortes para se 
destacarem.

2. Explicação do que deve ser feito através dos sentidos: que sentidos são usados e o que fazer 
com cada um deles; pequenas indicações sobre a posição em que deve estar quem socorre.

3. Os círculos estão presentes em todas as páginas impar, junto à margem da folha, e assim 
permitem fazer um flipbook com os círculos a mexer.

1 2 3
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na investigação activa os restantes passos que foram definidos como 
essenciais pelo autor:
3º – Organização dos dados;
4º – Filtragem do que é importante;
5º – Aplicação de um método de análise de dados, consoante o tipo 
de informação que está a ser trabalhada; 
6º – Escolha do método de visualização a aplicar;
7º – Elaboração de refinamentos na visualização que garantam que 
esta seja o mais clara possível;
8º – Utilização de métodos de interacção com o utilizador que 
possibilitem uma melhor visualização da informação através de por 
exemplo controlar o que está visível e o que não está (Fry, 2008, p.5).

No que diz respeito à organização dos dados, o principal objectivo 
foi criar uma forma simples de explicar passo a passo o que as crianças 
devem fazer em determinada situação de emergência. Nesse sentido, 
optámos por utilizar uma das cinco formas em que, segundo Richard 
Wurman (2001, pp. 40-45), a informação pode ser organizada: segundo 
categorias (organizar diferentes items segundo a mesma importância ou 
área). As categorias sobre as quais considerámos pertinente organizar a 
informação estão relacionadas com as partes do corpo mais associadas 
aos sentidos dos seres humanos (os olhos, os ouvidos, as mãos, o nariz e 
a boca). Assim, o que deve ser efectuado é explicado de forma simples 
através do que deve ser feito com cada sentido, ou seja:

• Os olhos, associados ao sentido da visão, quando são 
destacados na ilustração pretendem indicar para onde se 
deve olhar e ao que se deve estar atento;
• As orelhas, associadas ao sentido da audição, quando são 
destacadas na ilustração pretendem indicar a que sons devem 
estar atentos e que sons devem verificar se ouvem;
• As mãos, associadas ao sentido do tacto, quando são 
destacadas na ilustração pretendem indicar onde se deve 
tocar, como tocar, como colocar as mãos e que gestos fazer;
• O nariz, associado ao sentido do olfacto, quando é 
destacado na ilustração pretende indicar a que cheiros devem 
estar atentos;
• No que diz respeito à boca há uma excepção, pois não 
está associada directamente ao sentido, o paladar, mas sim 
ao que se deve dizer.

Para além destas cinco categorias, foi ainda adicionada uma outra, que 
corresponde a indicações dadas sobre a posição que quem socorre a 
vítima deve adoptar em cada passo.

Ao organizarmos a informação em categorias conseguimos responder 
a algumas das leis para chegar à simplicidade definidas por John Maeda 
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(2006) e, consequentemente, responder a um dos objectivos principais 
do projecto que é transmitir a informação de forma clara e objectiva às 
crianças. Respondemos à segunda lei (a organização da informação), 
porque ao organizarmos os dados em categorias, conseguimos obter algo 
que o autor (2006) considera indispensável para chegar à simplicidade: 
uma estrutura para manobrar o caos presente numa grande quantidade 
de dados antes de estes serem trabalhados. Respondemos ainda à terceira 
lei, que está relacionada com o facto de quando há uma interacção 
fácil e rápida com determinada informação ou produto atribuímos esse 
facto à sua simplicidade, bem como à sétima lei que lembra que mais 
facilmente consideramos credível aquilo que é simples e não aquilo que 
é complicado. Outro aspecto salientado por Maeda (2006), na quarta lei, 
é a importância de tirar partido dos conhecimentos prévios do público- 
-alvo. Por isso, optámos por fazer a organização da informação segundo 
algo que já é bastante familiar às crianças dos 8 aos 10 anos: os seus 
sentidos (visão, audição, tacto, etc.).

Ainda quanto às categorias, a cada uma foi atribuída uma cor, todas 
elas suficientemente diferentes entre si para se distinguirem claramente 
umas das outras:
• Olhos: verde (C=86; M=27; Y=100; K=15)34

• Ouvido: laranja (C=0; M=68; Y=97; K=0)
• Mão: azul claro (C=58; M=96; Y=6; K=0)
• Nariz: rosa (C=0; M=48; Y=22; K=0)
• Boca: vermelho (C=0; M=93; Y=96; K=0)
• Posições do corpo: cor de pele (C=2; M=30; Y=40; K=6)

Desta forma, potenciámos a organização da informação em catego-
rias porque, sendo a cor um dos primeiros aspectos que a visão capta, 
é uma mais valia que esta seja utilizada em consonância com o que se 
pretende destacar (Fry, 2008 citado em Hall et al., 2008, p. 126; Tufte, 1990, p. 81). 
No caso deste projecto, pretendeu-se salientar a divisão da informação 
de acordo com os sentidos que são utilizados em cada passo do socorro 
e consequentemente demonstrar de forma clara e inequívoca aquilo que 
quem socorre deve fazer em cada um desses passos.

Parte do trabalho da cor teve alguma inspiração no já referido 
trabalho de Oliver Byrne, no livro The First Six Books of the Elements of 
Euclid, em que o autor transmite a lógica de exercícios matemáticos 
através da conjugação de formas e cores (fig. 88), tornando claramente 
a informação mais objectiva e mais fácil de compreender. No projecto 
que desenvolvemos utilizámos também a conjugação de formas e cores, 
não para explicar a lógica de exercícios matemáticos, mas sim para 
demonstrar de forma clara a ligação de vários elementos (ex: qual a 
posição de cada mão e como se relacionam entre si (fig. 126); qual a 
relação entre a máscara de oxigénio e a cara da vítima (fig. 127), para 
que seja facilmente entendido em que posição deve ser colocada).

34 CMYK – corresponde 
a: cyan (ciano), magenta, 
yellow (amarelo) e key (que 
se refere a preto). É um 
processo de impressão 
em quadricromia, com as 
quatro cores referidas, que 
são impressas sob a forma 
de pequenos pontos que 
se fundem quando são 
observados à distância de 
leitura, dando origem a uma 
gama de cores variada.
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No que diz respeito ao quarto ponto referido por Ben Fry, a infor-
mação necessária para ser transmitida às crianças sobre este tema foi 
retirada do manual European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 
2010 e do Manual de Primeiros Socorros da Escola Nacional de Bombeiros 
Portuguesa. Essa informação foi filtrada – foi retirado apenas o que é 
importante transmitir às crianças e a linguagem foi adaptada ao público-
-alvo. Considerámos que a melhor forma de transmitir esta informação 
era incluindo-a numa história, ao invés de ser apenas um manual que 
se limita a demonstrar cada um dos passos que são necessários realizar 
em caso de paragem cardio-respiratória. Nesta opção, seguimos um 
dos conselhos dados pela Cruz Vermelha Europeia, que afirma que a 
utilização de histórias auxilia as crianças a interiorizarem procedimentos 
(Bernes et al. 2004, pp. 8-11). Foi também tido em conta um aspecto que 
Richard Wurman (2001, pp. 85-86, 249-256) salienta nos seus estudos 
sobre o design de informação e a aprendizagem; o autor afirma que 
só aprendemos efectivamente quando a informação é relacionada 
com os nossos interesses – “interest defies all rules of memorization” (2001, 

p. 85).35 Nesse sentido, procurámos a utilização de algo que interessa 
e entusiasma as crianças: as histórias. Foi criada uma história 
especificamente para transmitir o que deve ser feito em caso de paragem 
cardio-respiratória, com um personagem com características especiais 
(que quando alguém precisa de ajuda se transforma num herói). Com a 
utilização deste personagem, procurámos tirar partido do entusiasmo 
que ele possa despoletar, de forma a que as crianças o vejam como 
um exemplo e que consequentemente as incentive a aprenderem. Para 
além disso, o tipo de representação procurou também aproximar-se do 
interesse do público-alvo.

Um passo importante foi a definição do personagem principal, que 
foi ganhando mais características ao longo do desenvolvimento do 

Fig. 127
Representação do 
posicionamento da 
máscara de bolso
Explicação visual através da 
conjugação de duas formas

Fig. 126
Representação de 
duas mãos na posição 
de realização de 
compressões
Explicação visual através da 
conjugação de duas formas

35 T. L. – O interesse 
define todas as regras 
da memorização.
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projecto, sempre com o objectivo de responder da forma mais adequada 
aos objectivos do livro. Inicialmente definimos que, acima de qualquer 
outra característica, o personagem seria um menino comum (fig. 128), 
para que todas as crianças se identifiquem com ele e percebam que 
todos podemos aprender a ajudar os outros em situações de emergência. 
Contudo, durante o desenvolvimento do livro, considerámos pertinente 
que o personagem, para além de um menino comum, fosse alguém que, 
por ter adquirido conhecimentos tão importantes para auxiliar os outros, 
passasse a ter características especiais. Assim, sempre que vê alguém 
que precisa de ajuda ele ganha super-sentidos, umas luvas mágicas 
para auxiliar quem precisa e uma capa que lhe permite agir o mais 
rápido possível. Para além disso, este menino por ter aprendido algo tão 
importante tornou-se uma estrela – a Estrela dos primeiros socorros – 
e por isso quando ajuda alguém ganha também uma estrela ao peito. 
A estrela enaltece-o pelos conhecimentos que aprendeu. O personagem 
ganha assim características de herói, para que seja visto pelas crianças 
como alguém exemplar, que elas devem seguir (fig. 129, 130). O facto 
do personagem ganhar super-sentidos, faz a ligação à forma como as 

Fig. 128
Definição inicial do 
personagem principal
Representação de um rapaz 
comum

Fig. 129
Redefinição do per-
sonagem principal
Evolução de um rapaz 
comum para um rapaz com 
características especiais

1 2

3 4
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temáticas são explicadas às crianças: com base no que têm de fazer com 
cada sentido (visão, audição, etc.). 

Quanto ao quinto passo para a realização de uma boa representação de 
dados, referido por Ben Fry (2008, p.5), não foi aplicado qualquer método 
de análise de dados, visto neste projecto não se justificar.

No que diz respeito ao sexto passo, o método de visualização de dados 
escolhido foram as instruções visuais. Estas representações têm como 
finalidade facilitar a aprendizagem segundo objectivos bem definidos; 
caracterizam-se pela boa legibilidade e não contêm detalhes desnecessários 
que possam desviar a atenção da mensagem principal. Neste sentido, 
considerámos que a utilização deste tipo de representações seria a melhor 
maneira de atingirmos o principal objectivo do projecto (transmissão 
de informação de forma clara, de modo a que esta possa ser utilizada 
efectivamente pelo público-alvo). Procurámos assim, quebrar a tradição 
dos manuais escolares do ensino primário, que utilizam na sua grande 
maioria imagens representativas (imagens que ilustram apenas de uma 
forma geral os assuntos tratados), porque, tal como revela o estudo 

Fig. 130
Redefinição do per-
sonagem principal
Evolução de um rapaz 
comum para um rapaz com 
características especiais

1 2

3 4



164

de Carney e Levin (2002), são as imagens que procuram transmitir 
conhecimentos e que ajudam a clarificar conteúdos expostos em textos 
que revelam ser mais benéficas para a aprendizagem.

Depois de tomada a decisão sobre a forma como queríamos transmitir 
a informação, seguiram-se algumas experiências ao nível da ilustração. 
As primeiras experiências (fig. 131, 132) revelaram que a técnica e a 
expressão utilizadas não eram as mais adequadas. As texturas e a 
utilização de várias cores não permitiam que o essencial fosse destacado: 
que sentidos deviam ser utilizados e para quê. 

Para se conseguir tirar partido da estratégia escolhida para categori-
zação da informação (relacionada com os sentidos) era essencial chegar 
a um modo de representar as figuras de forma a que se destacassem os 
sentidos que são utilizados em cada passo. A primeira experiência de 
ilustração, apesar de negativa, permitiu-nos chegar à conclusão que um 
desenho linear e mais sóbrio poderia ser a melhor maneira de chegar 
ao objectivo de destacar a informação essencial. Optou-se então por um 
desenho linear com cores sóbrias: o azul escuro (C=75; M=63; Y=0; 
K=0) nas linhas que desenham o personagem principal e o castanho 
escuro (C=48; M=78; Y=53; K=38) nas linhas que desenham a vítima. 
Em contraste, os sentidos que devem ser utilizados são representados 
com formas opacas e cores vibrantes (o verde, o laranja, o azul, o rosa e o 
vermelho), para sobressairem.

Depois de definidas as características gerais das representações, 
seguiu-se a realização das ilustrações de todos os passos sobre o que fazer 
em caso de paragem cardio-respiratória. 

Neste momento do desenvolvimento do projecto, foi essencial termos 
em conta os aspectos que Mijksennaar & Piet Westendorp (1999, pp.56-

Fig. 131
Representação do 
personagem principal 
com texturas
Uma das primeiras experiên-
cias de ilustração, que se 
revelou inadequada

Fig. 132
Representação dos 
personagens com 
texturas
Uma das primeiras experiên-
cias de ilustração, que se 
revelou inadequada
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140) consideram fundamentais que as instruções visuais contenham, 
nomeadamente: 
• Avisos (de algo que não se deva fazer por exemplo), 
• As identificações (conhecer os nomes dos objectos que vão ser 
utilizados ou daquilo que vai ser realizado) (fig. 134); 
• Medidas (indicações de distâncias, tamanhos e quantidades) (fig. 135); 
• Indicações sobre a composição (como estão os diferentes elementos 
combinados entre si ou como devem ser combinados) (fig. 126); 
• Indicações sobre a localização e orientação (indicações de onde 
colocar algo e em que direcção) (fig. 139);

Fig. 133
Comparação de uma 
representação com 
texturas e de uma 
representação linear 
das figuras
Comparação onde é possível 
verificar de que forma se 
consegue responder melhor 
aos objectivos

Fig. 134 Identificação do objecto utilizado

1 2



166

• Descrição de sequências (qual a ordem de diferentes acções) (fig. 136);
• Indicação dos movimentos (como e quando virar ou pressionar) 
(fig. 138);
• Indicação das conexões (o que deve conectar com o quê e onde) 
(fig.125);

Fig. 135 Ilustração com identificação da medida que 
deve ser comprimida

Fig. 136 Indicação da 
sequência de acções 
que devem ser realiza-
das num dos passos- 
-chave descritos

Aproxima a tua cabeça da boca e do nariz 
da pessoa;

Vê se o  peito  da pessoa se mexe para baixo 
e para cima. 

Ouves a  respiração  da pessoa?
Sentes o ar da respiração da pessoa no teu ouvido? 

Fiiiuuu

16 17

2.

1.

3.

Pressiona o peito (compressões) cerca de 5cm 
para baixo (no máximo 6cm) e depois deixa o peito 
vir para cima. Faz isso 30 vezes!

Quando dizes um “número” pressiona o peito para baixo;
quando dizes “iiih” deixa o peito vir a cima.

Mantém os braços bem esticados;

A – 0 cm

B – 5 cm

“iiih” “dois” “iiih”
CONTA 
ASSIM

TEMPO 
QUE 
DEMORA

...

...

0 1 2 3

“três”

segundos

5 cm – B

0 cm – A

“um”

24 25

2.

1.

Aproxima a tua cabeça da boca e do nariz 
da pessoa;

Vê se o  peito  da pessoa se mexe para baixo 
e para cima. 

Ouves a  respiração  da pessoa?
Sentes o ar da respiração da pessoa no teu ouvido? 

Fiiiuuu

16 17

2.

1.

3.
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• Descrição das acções (demonstram o que fazer e como) (fig. 140);
• Descrição do resultado final (fig. 137). 

Estes elementos não têm de estar sempre presentes em todas 
as instruções visuais, pois devem ser utilizados apenas os mais 
indicados para transmitir determinada informação, consoante as suas 
características (Mijksennaar & Westendorp, 1999, pp.56-140). Porém, é de 
salientar que foi fundamental termos todos estes aspectos em conta em 
cada uma das ilustrações, para construirmos uma mensagem completa 
e rica. 

Ao longo do desenrolar do projecto, todas as representações passaram 
por inúmeros refinamentos. O principal objectivo desses refinamentos 
era a transmissão clara dos gestos que tinham de ser realizados. Neste 

Pressiona o peito (compressões) cerca de 5cm 
para baixo (no máximo 6cm) e depois deixa o peito 
vir para cima. Faz isso 30 vezes!

Quando dizes um “número” pressiona o peito para baixo;
quando dizes “iiih” deixa o peito vir a cima.

Mantém os braços bem esticados;

A – 0 cm

B – 5 cm

“iiih” “dois” “iiih”
CONTA 
ASSIM

TEMPO 
QUE 
DEMORA

...

...

0 1 2 3

“três”

segundos

5 cm – B

0 cm – A

“um”

24 25

2.

1.

Fig. 139 Indicação de 
onde colocar as mãos 
no peito da vítima 

Fig. 138 Indicação de movimento para 
permeabilização da via aérea da vítima

Fig. 140 Exemplo de spread em que é explicado como realizar uma acção

Com uma das tuas mãos coloca o teu dedo indicador 
e o médio no queixo e coloca a outra mão na testa da 
pessoa. Depois inclina a cabeça da pessoa 
ligeiramente para trás.
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podes ajudar muito 
enquanto a ambulância 
vem a caminho.

Ao pressionares o peito da pessoa estás a fazer 
com que o sangue dela continue a circular...
E com as insuflações estás a fazer com que ela 
continue a respirar...

Isso pode-lhe 
salvar a vida!
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Fig. 137 Explicação do 
resultado obtido com 
as diferentes acções 
descritas
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contexto, a representação das posições das personagens foi uma preocu-
pação constante. O realismo das posições é muito importante para levar 
a um bom entendimento por parte das crianças do que deve ser feito 
e para evitar interpretações erradas. Neste sentido, depois dos esboços 
iniciais sentiu-se a necessidade de serem tiradas fotografias de duas 
pessoas nas diferentes posições, quer do menino que socorre a vítima, 
quer da própria vítima. Assim, a fotografia constituiu a base de todas 
as ilustrações, para garantir a proporção correcta de cada personagem, 
bem como a representação correcta da relação entre as duas. Desta 
forma, foram conseguidas melhores representações depois de um bom 
entendimento de cada fotografia (fig. 141, 142, 143). 

Tendo em consideração a importância da representação das mãos de 
quem socorre, para um bom entendimento do que deve ser feito nalguns 
passos da situação de emergência descrita no projecto, foram também 
tiradas fotografias de pormenor às mãos. Tal como nas ilustrações das 
personagens, também na representação das mãos as fotografias tiveram 
como objectivo a realização de representações bastante próximas da 
realidade (fig. 144), que mais uma vez garantissem a compreensão da 
informação por parte das crianças de forma clara e sem criar equívocos. 

Fig. 141 Evolução da representação de um dos passos a partir de fotografias

3

1 2

3 4
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Fig. 143 Evolução da representação de um dos passos a partir de fotografias

Fig. 142 Evolução da representação de um dos passos a partir de fotografias

1 2

3 4

1 2

3 4
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Considerou-se também essencial que as posições dos personagens 
fossem representadas de forma mais natural (fig. 148, 149). Neste ponto, 
a principal influência foram as ilustrações de Hergé, devido à qualidade 
dos traços – traços sintéticos e objectivos, que representam de forma 
natural os movimentos e as posições das figuras (fig. 145, 146, 147).

A forma dos sentidos sofreu também vários refinamentos, para que 
estes fossem facilmente reconhecidos quando são isolados das represen-
tações das figuras, para se explicar as acções que devem ser feitas com 
cada um deles. No caso do nariz foi necessário melhorar a curva que 
desenhava o seu perfil e torná-la mais próxima da realidade; a curva 
da orelha foi igualmente alterada e foi ainda acrescentada uma linha 
representativa do interior (fig. 150, 151). A boca foi sofrendo ao longo 

Fig. 145, 146 e 147 
Excertos de "As aven-
turas de Tin Tin – O 
segredo do Licorne"
Autoria: Hergé (1946)
Fonte: (Hergé, 2010, pp.6-12)

Fig. 144 
Evolução das repre-
sentações das mãos a 
partir de fotografias

1 2 3
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Fig. 148 Evolução de uma das representações da vítima

1

2

3

4
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do desenrolar do projecto várias alterações devido às dificuldades 
encontradas em chegar a uma representação em que a sua forma,  
quando vista isolada do resto da figura, fosse facilmente reconhecida 
enquanto boca. A primeira opção de representação revelou que só uma 
linha não era suficiente. Na segunda tentativa optou-se por manter uma 
representação linear, mas com a boca aberta e com a forma dos lábios 
mais definida. Contudo, esta representação também não respondia 
aos objectivos. Mais tarde, a decisão passou por manter a boca aberta, 
mas acrescentando a representação dos dentes e melhorando a curva 
dos lábios, para que esta ficasse mais próxima da realidade. Deste 
modo, conseguimos o objectivo de tornar a forma da boca facilmente 
reconhecida, mesmo quando isolada da figura (fig. 150, 152).

A disposição da informação sofreu durante o processo uma reestrutu-
ração importante. Inicialmente, optámos por colocar na mesma página 
a representação visual de cada passo e o texto da respectiva explicação. 
Deste modo, a página par encontrava-se sempre em branco (fig. 153). O 
objectivo era concentrar a atenção das crianças na página que tinha a 
representação e que houvesse uma ligação forte entre o texto e a imagem. 
Contudo, uma página em branco poderia também levar a uma quebra 
da atenção das crianças. Assim, a opção final foi colocar sempre a 
ilustração na página par e a explicação por escrito do que deve ser feito 
na página impar (fig. 154). Esta opção permitiu uma melhor gestão do 

Fig. 149 Representação da vítima realizada com auxílio de fotografia
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Fig. 150 Evolução das representações relacionadas com os sentidos

Fig. 151 Evolução das representações relacionadas com os sentidos numa página do livro

1 2
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Fig. 152 Evolução da 
representação da boca 
numa página do livro

1

2

3
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espaço das páginas e consequentemente uma melhor transmissão da 
informação.

Quanto à tipografia, foi escolhido um tipo de letra sem serifa: FF 
Meta, de Erik Spiekermann. O tipo de letra foi escolhido devido ao 
elevado grau legibilidade. Foi um tipo de letra desenhado especialmente 
para ser muito legível em tamanhos de letra pequenos.  O final de 
algumas das hastes das letras têm uma pequena inclinação, que 
compensa o facto de não terem serifa e desta forma tem uma excelente 

Fig. 153 Disposição 
inicial da informação 
nos spreads
27x40 cm

Fig. 154 Disposição 
inicial da informação 
nos spreads
21,6x41 cm
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legibilidade em comparação com outros tipos de letra sem serifa (Bayle, 

2006). Para além disso, a legibilidade é também atingida devido às 
espessuras de letra variarem apenas ligeiramente (Spiekermann, citado 

em Bayle, 2006). Tem um carácter humanista que lhe dá personalidade: 
tem traços com espessuras ligeiramente distintas e terminais angulosos. 
Estas características conferem-lhe uma ligeira e agradável informalidade 
(Bayle, 2006). Este aspecto é também importante visto o projecto ser 
destinado a crianças. Era importante não ser escolhido um tipo de 
letra descaracterizado e demasiado “frio”. FF Meta tem um excelente 
equilíbrio entre a legibilidade e a personalidade dos seus traços. 

Fig. 155
Spread antes de serem 
feitos refinamentos na 
tipografia
21,6x41 cm

Fig. 156
Experiências no 
trabalho da tipografia
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É um excelente exemplo como um tipo de letra sem serifa pode ser 
humanizado (Bayle, 2006).

Quanto à função do texto, procurámos trabalhá-lo de forma a que 
este tivesse um papel instrucional, tal como as representações. Em 
primeiro lugar, evitaram-se manchas de texto demasiado longas e 
condensadas e por isso a informação foi organizada em frases curtas, 
divididas consoante o sentido (visão, audição ou outro) que deve ser 
utilizado. Este aspecto procura influenciar positivamente a atenção 
e interesse das crianças. Procurou-se também destacar as palavras 
mais relevantes da informação que é transmitida, para facilitar o 
entendimento e a memorização. Para isso, foram sendo realizadas várias 
experiências. A cor teve neste ponto um papel fundamental, visto que 
as cores que foram associadas a cada sentido foram também utilizadas 
nalgumas palavras do texto, para destacar a informação principal e para 
a tornar mais apelativa. As primeiras tentativas de destacar algumas 
palavras no texto corresponderam à utilização de rectângulos com cor 
sobre essas palavras (fig. 156). Contudo, considerou-se mais indicado a 
utilização de um segundo tipo de letra (Frail Sans36, de Shuji Kikuchi) 
nas palavras relacionadas directamente com os sentidos (ex: vê, olha, 
toca-lhe, ouve). A cor foi então utilizada nessas palavras, bem como 
naquelas que se pretendia destacar devido à sua relevância (fig. 157).

Deste modo, a cor permitiu-nos também uma ligação mais forte entre 
o que é explicado na ilustração e o que é explicado através do texto, ou 
seja, o que é destacado no texto, por exemplo com a cor laranja (C=0; 
M=68; Y=97; K=0), refere-se sempre às zonas da representação que 

Fig. 157
Spread com a escolha 
final da forma como 
a tipografia foi 
trabalhada
21,6x41 cm

36 Tipo de letra menos 
convencional, que remete 
para caracteres recortados 
em papel.
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contenham essa mesma cor. Para além disso, sendo a cor utilizada o 
laranja significa que o que é descrito corresponde ao sentido da audição – 
às indicações sobre o que fazer com esse sentido. 

Desta forma, procurámos criar mensagens que orientem e apontem 
direcções para o utilizador, formando mensagens instrucionais. Tal 
como afirma Rune Pettersson (2010, pp.110, 136-137), o designer deve 
ser capaz de trabalhar a tipografia com o objectivo de desenvolver 
instruções objectivas, que motivem a atenção e contribuam para uma 
boa percepção, interpretação, compreensão e aprendizagem.

Outro dos refinamentos nas representações, feitos ao longo do pro-
cesso, foi nos dois diagramas utilizados para explicar o movimento e o 
ritmo das compressões e insuflações. Esses refinamentos tiveram como 
objectivo que essa informação fosse transmitida visualmente cada vez 
com mais clareza. No caso do diagrama sobre o ritmo das compressões 
considerámos uma mais valia escrever por extenso aquilo que deve ser 
dito em voz alta para se marcar o ritmo (“um”, “iiih”, “dois”, “iiih”, 
“três”, “iiih”) (fig. 159), ao contrário do que acontecia na primeira versão, 

Fig. 158
Primeira versão 
do diagrama 
sobre o ritmo das 
compressões

Fig. 159
Spread do livro 
com a segunda 
versão do diagrama 
sobre o ritmo das 
compressões
21,6x41 cm

1         e         2         e         3         e   ...

Pressiona o peito (compressões) cerca de 4/5cm 
para baixo e depois deixa o peito vir para cima.

Faz isso 30 vezes!
Sempre com o mesmo ritmo. Para isso, conta assim:

Quando dizes 
um número pressiona 
o peito para baixo;
quando dizes “e” 
deixa o peito vir a cima.

5 cm

0 cm

Mantém os braços bem esticados;



Desenvolvimento       Investigação activa Memória descritiva❦ 179

Pressiona o peito (compressões) cerca de 5cm 
para baixo (no máximo 6cm) e depois deixa o peito 
vir para cima. Faz isso 30 vezes!

Quando dizes um “número” pressiona o peito para baixo;
quando dizes “iiih” deixa o peito vir a cima.

Mantém os braços bem esticados;

A – 0 cm

B – 5 cm

“iiih” “dois” “iiih”
CONTA 
ASSIM

TEMPO 
QUE 
DEMORA

...

...

0 1 2 3

“três”

segundos

“um”

29

2.

1.

Coloca a máscara de oxigénio em cima do 
nariz da pessoa.

Sopra
1 segundo                                                                          

Para isso conta:

Deves colocá-la nesta posição:

Sopra na máscara de oxigénio duas vezes, assim:

Espera
5 segundos

e  1 e  2 e  3 e  4 e  5 

10 10 32 54

Sopra
1 segundo                                                                          

10 segundos

Coloca a máscara de oxigénio em cima do nariz e da boca 
da pessoa. A parte mais estreita deves pô-la na zona do nariz, assim:

Sopra na máscara de oxigénio duas vezes, assim:

TEMPO QUE DEMORA

...

0 1 2 3

Sopra
1 segundo                                                                          

Afasta a boca
e espera 2 segundos

Sopra
1 segundo                                                                          

4 segundos

31

3.

1.

2. Com uma mão segura a parte mais 
estreita da máscara e com a outra a parte mais 
larga. Pressiona bem para baixo.

Fig. 160 Versão final do diagrama sobre o ritmo das compressões

Fig. 161 Primeira versão do diagrama sobre o ritmo das insuflações

Fig. 162 Versão final do diagrama sobre o ritmo das insuflações
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onde era escrito: “1 e 2 e 3 e 4” (fig. 158). Para além desse aspecto, 
foram também acrescentadas as linhas do peito da vítima presentes na 
ilustração que descreve esse passo (fig. 159). Mais tarde, concluiu-se ainda 
que, para além das linhas, a utilização da cor de pele (C=0; M=6; Y=8; 
K=0) no diagrama, na zona correspondente ao peito da vítima, permitia 
uma mais fácil leitura do movimento efectuado (fig. 160). Quanto ao 
diagrama que descreve o ritmo das insuflações, também sofreu algumas 
alterações em relação à primeira versão (fig. 161): por um lado, a linha 
de tempo deixou de estar repartida para evitar equívocos na leitura e 
foi acrescentada uma ilustração para representar o momento em que se 
espera (com a representação da posição em que se deve esperar) (fig. 162).

A escolha do papel foi também um passo importante e permitiu-nos 
chegar a um livro mais adequado ao público-alvo e mais atractivo. 
Inicialmente foi utilizado um papel branco, que tornava o livro pouco 
apelativo e dava pouca vida às ilustrações. Assim, revelou-se pouco 
adequado e por isso foi utilizado um papel creme (fig.163). O papel 
escolhido foi o Renovaprinte creme de 140g. Este papel será mantido 
em todos os materiais didácticos, variando a gramagem sempre que 
se justificar. Nas maquetas realizadas, quer do livro, quer dos outros 
materiais didácticos foram utilizados papeís semelhantes, e não o 

Fig. 163 Ilustração do livro sobre papel branco 
e sobre papel creme
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Renovaprinte creme, devido à dificuldade em adquirir este papel em 
pequenas quantidades. 

Quanto ao último passo referido por Ben Fry (2008, p.5) para a 
realização de uma boa representação visual (acrescentar métodos de 
interacção com o utilizador), não foi encontrada qualquer solução que se 
mostrasse relevante neste livro.

Depois da grande maioria dos spreads estarem delineados, o livro 
foi apresentado ao responsável pelas acções de sensibilização feitas 

Fig. 164 
Spread antes e depois 
de ser acrescentado 
o destaque sobre o 
que fazer quando não 
há disponível uma 
máscara de bolso
21,6x41 cm

Depois volta a fazer 30 compressões, 
e depois mais 2 insuflações, 
e depois mais 30 compressões,  
e depois mais 2 insuflações, 
e assim sucessivamente...

Só páras quando:

Chegar uma ambulância ou um médico,

A pessoa se mexer e voltar 
a respirar normalmente,

Se estiveres tão cansado 
que não consegues continuar.

ou

ou

30 x

2 x

...

30 x

2 x

Mas atenção!
Se não houver uma   máscara de bolso
para utilizares não fazes insuflações. 
Fazes só compressões sem parar, 
sempre com o ritmo que é explicado 
na página 25.
Neste caso também só páras se acontecer 
uma destas três situações

28 29

Depois de fazeres as 2 insuflações 
volta a fazer 30 compressões, 
e depois mais 2 insuflações, 
e depois mais 30 compressões 
e assim sucessivamente...

Só paras quando:

Chegar uma ambulância ou um médico,

A pessoa se mexer e voltar 
a respirar normalmente,

Se estiveres tão exausto 
que não consegues continuar.

30 x

2 x

...

ou

ou30 x

2 x

28 29
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pelo INEM nas escolas do país, Rui Rebelo, bem como a membros do 
departamento de comunicação do Instituto. Foi um momento importante 
visto que Rui Rebelo verificou se todos os aspectos técnicos estavam 
correctos e aconselhou alguns que poderiam ser melhorados, com base 
na sua experiência enquanto formador. Quanto às questões técnicas, Rui 
Rebelo alertou para dois aspectos que estavam incorrectos: a utilização 
da designação de máscara de oxigénio, pois o nome correcto é máscara 
de bolso e a indicação do sítio do peito em que devem ser colocadas as 
mãos quando se fazem compressões, que precisava de ser explicada de 
forma mais explícita para não causar equívocos. Quanto aos conselhos 
para melhorar alguns pormenores no livro, Rui Rebelo indicou um 
aspecto crucial: a importância de destacar o que deve ser feito no caso 
de não haver uma máscara de bolso disponível para uma pessoa comum 
utilizar, quando se depara com uma situação de paragem cardio-respira-
tória (fig. 164). Isto é extremamente relevante visto que, para a grande 
maioria das pessoas, será nessa situação que se irão deparar.

Voltando às leis da simplicidade de John Maeda (2006), de uma forma 
geral, procurámos responder a todas elas com os inúmeros refinamentos 
efectuados ao longo do decorrer do projecto. Fizemo-lo sempre com 
a intenção de responder eficazmente ao objectivo principal: uma boa 
visualização da informação. A simplicidade é uma importante ferramenta 
para o design de informação, pois tal como Hans Hofmann afirma: “The 
ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak” 
(Hans Hofmann: quotes, 2006).37 Assim, procurámos responder, por exemplo, 
à primeira lei que, segundo o autor, diz respeito à redução e nesse sentido 
reduzimos a informação ao essencial e procurámos encontrar o equilíbrio 
entre “o quão simples conseguimos fazê-lo” e o “quão complexo tem de ser” (Maeda, 

2006), bem como a outra das leis essenciais: “substracting the obvious and 
adding the meaning ful” (Maeda, 2006).38 

Com este processo definimos os aspectos gerais deste livro, que seriam 
posteriormente transpostos para todos os livros da colecção Primeiros 
socorros para crianças. Esses aspectos são:
• Transmissão da informação através de uma história;
• Explicação do que deve ser realizado passo a passo, através da 
indicação do que deve ser feito com cada sentido (visão, audição, etc.);
• Os sentidos mantêm a mesma forma e a cor que lhes foi associada;
• É sempre utilizado o mesmo personagem principal;
• A disposição da informação mantém sempre a mesma estrutura;
• As ilustrações mantêm sempre a mesma lógica de destacar apenas o 
que é necessário fazer naquele passo com cada sentido;
• A escolha do enquadramento das representações deve estar de acordo 
com o que se quer mostrar.

Tabela 5
Resumo da descrição 
do que foi feito em 
cada passo definido 
por Ben Fry para uma 
boa representação 
visual de dados

37 T. L. – A capacidade de 
simplificar, significa eliminar 
aquilo que é desnecessário, 
de forma a que aquilo que é 
essencial se destaque.

38 T. L. – Retirar o óbvio 
e adicionar o que é 
significativo. 
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7º – Realização de 
refinamentos nas 
representações 
visuais

6º – Escolha 
do método de 
visualização 
a aplicar

5º – Aplicação de 
um método de 
análise de dados

4º – Filtragem do 
que é importante

3º – Organização 
dos dados

2º – Recolha 
de dados

PASSOS

1º – Definição 
clara do projecto

DESCRIÇÃO DO QUE FOI RELIZADO NESSE PASSO

Definição da colecção: o público-alvo, os temas que iria abordar e que objectos iriam 
constituir a colecção.

Recolha sobre o design de informação enquanto disciplina, sobre ensino/aprendizagem 
e sobre projectos existentes dentro da mesma temática e com um público-alvo igual ou 
idêntico.

Segundo categorias: relacionadas com as partes do corpo mais associadas aos sentidos 
dos seres humanos (olhos, ouvidos, mãos, nariz e boca) – explicando como deve ser 
realizado o socorro através da indicação do que deve ser feito com cada sentido.

A informação foi retirada do manual “European Resuscitation Council Guidelines for 
Resuscitation 2010” e do “Manual de Primeiros Socorros” da Escola Nacional de 
Bombeiros Portuguesa. A informação foi filtrada, no sentido de transmitir apenas aquilo 
que é importante para o público-alvo a que nos dirigíamos e a linguagem foi adaptada. 
Foi utilizada uma história para transmitir os conhecimentos e foi criado um personagem 
principal com o qual as crianças se pudessem identificar.

Não foi aplicado visto não se justificar neste projecto.

Instruções visuais – devido à finalidade deste tipo de representações que é facilitar a 
aprendizagem segundo objectivos bem definidos. Estas representações caracterizam-
-se assim pela boa legibilidade e pelo foco na mensagem principal, evitando detalhes 
desnecessários.
Optámos por representações de figuras de forma linear, em que se destacam os sentidos 
com formas opacas e cores vibrantes. Em cada ilustração tivemos em conta os aspectos 
que Mijksennaar e Piet Westendorp (1999, pp.56-140) consideram fundamentais as 
instruções visuais conterem sempre que se justifica: avisos, identificações, medidas, 
indicações sobre a composição, indicações sobre a localização e a orientação, descrição 
de sequências, indicação de movimentos, indicação de conexões, descrição de acções e 
do resultado final.

Sendo o realismo das posições dos corpos e das mãos em particular muito importante 
para um bom entendimento do que deve ser feito no socorro, depois de feitas as primeiras 
representações sentimos necessidade de tirar fotografias de duas pessoas (quem socorre 
e a vítima) nas diferentes posições adoptadas durante a prestação dos primeiros socorros. 
As fotografias serviram como base para os refinamentos que foram necessários efectuar 
nas ilustrações, para garantir a proporção correcta de cada personagem e da relação 
entre as duas.
Neste ponto considerámos também fundamental que as posições dos personagens 
fossem representadas com mais naturalidade; para o atingirmos tivemos como principal 
inspiração as representações do Hergé.
Os sentidos foram feitos refinamentos na procura de que estes fossem facilmente 
reconhecidos, sobretudo porque por vezes eram isolados das figuras.
Na disposição da informação foi procurada uma melhor gestão do espaço das páginas, 
com o objectivo de contribuir para um melhor entendimento da mesma.
Os refinamentos efectuados na tipografia tiveram como objectivo de esta tivesse um papel 
instructucional, tal como as representações: mais utilização das cores associadas a cada 
sentido para fazer um forte ligação entre as ilustrações e o que é explicado no texto e 
para destacar o essencial.
Foram ainda realizados refinamentos nos diagramas que explicam o movimento 
e o ritmo das compressões e das insuflações, no sentido de que essa informação fosse 
transmitida sobretudo de forma visual e para atingir maior clareza.

8º – Aplicação de 
métodos de interac-
ção com o utilizador

Não foi aplicado visto não se justificar neste projecto.
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5.2.3 Desenvolvimento de um cartaz da colecção 

Depois de, através do desenvolvimento do livro, terem sido definidas as 
características do tipo de representação que iria ser utilizada no projecto, 
tal como as características do trabalho da tipografia, todo esse conjunto 
foi transposto para a realização de um cartaz. O cartaz foi pensado para 
ser exposto na sala de aula das crianças, com o objectivo de terem uma 
peça muito presente no seu dia-a-dia, que podem consultar sempre que 
quiserem para relembrar alguns dos aspectos que aprenderam, ou até 
mesmo para fazerem uma consulta rápida e eficaz numa situação de 
emergência. O primeiro passo no desenvolvimento do cartaz foi definir 
a estrutura na qual a informação iria ser organizada neste novo suporte. 
Num primeiro momento, optou-se por um cartaz na vertical (fig. 165, 

166), com o conjunto das representações dos vários passos do que deve 
ser feito a formarem uma linha vertical contínua, para que a sequência 
dos passos fosse fácil de entender. Contudo, esta linha contínua não nos 
permitia uma boa gestão do espaço do cartaz. Por um lado, as ilustrações 
de cada passo tinham um tamanho demasiado pequeno e perdiam força 
na imensidão do papel. Por outro lado, o cartaz estava com demasiados 
espaços brancos que não beneficiavam a transmissão da mensagem. Há 
ainda a referir que, a má gestão do espaço não permitia ter um título 
com uma dimensão suficiente para apelar à atenção do observador.

Um dos pormenores melhorados, ainda nesta fase, foi a diferenciação 
do que deve ser feito se a vítima respira (fig. 167), visto que era importante 
perceber-se que esse passo não fazia parte da linha de raciocínio 
principal, que era: o que deve ser feito se a pessoa estiver em paragem 
cardio-respiratória.

Numa segunda fase, para que as ilustrações de cada passo ganhassem 
mais força, optou-se por colocá-las em duas linhas dispostas lado a 
lado (fig. 168, 169). Essa opção permitiu que as ilustrações tivessem mais 
impacto através do aumento da dimensão de cada uma. Para além desse 
aspecto, optou-se pela utilização de um fundo – cinzento (C=10; M=5; 
Y=6; K=0) – apenas nas ilustrações, o que fez igualmente com que 
estas se destacassem. Contudo, esta opção, apesar de alguns aspectos 
positivos, acabou por se revelar negativa, devido à confusão que poderia 
ser feita na ordem da leitura dos passos. Ou seja, num primeiro impacto 
o leitor poderia, por um lado, ler primeiro a fila da esquerda e de seguida 
a da direita, mas poderia também haver a tendência de ler primeiro a 
imagem da esquerda, depois a da direita e voltar à da esquerda e assim 
sucessivamente. Quanto à dimensão do título continuava a ser demasiado 
pequena, sendo por isso mais um aspecto negativo.
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Se encontrares uma pessoa caída...

SE A PESSOA   NÃO RESPONDE

SBV – Suporte Básico de Vida

Se não há nenhum perigo por perto aproxima-te da pessoa.

Toca-lhe nos ombros.

Pede ajuda, grita:

 “Ajudem-me, 
está uma pessoa inconsciente!”

Inclina a cabeça da pessoa para trás.

Vê se a pessoa respira...

Se está alguém contigo pede-lhe para ligar 112,

ou se estás sozinho afasta-te e liga tu.

SE A PESSOA   NÃO RESPIRA MAS, SE A PESSOA  RESPIRA

E diz alto: “Está-me a ouvir?”

Descobre o peito da pessoa.

Põe as tuas mãos entre os mamilos da pessoa,

e, com os braços bem esticados, 
faz 30 compressões (pressiona 5cm)

Põe a pessoa de lado

e espera pela ambulância.

Com uma máscara de oxigénio Atenção!
Se não tiveres 
uma máscara de 
oxigénio só fazes 
compressões.

faz 2 insuflações (sopra 1 segundo
                                        espera 5 segundos
                                        e sopra mais 1 segundo).

30 x 2 x ... Continua sempre a fazer 
30 compressões 
e depois 2 insuflações...
Até chegar uma ambulância.

112

Vês o peito mexer?

Ouves a respiração da pessoa?
Sente-la no teu ouvido?

30 x 2 x

Fig. 165 Primeira versão do cartaz
84x59,4 cm
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Se encontrares uma pessoa caída...

SE A PESSOA   NÃO RESPONDE

SBV – Suporte Básico de Vida

Se não há nenhum perigo por perto aproxima-te da pessoa.

Toca-lhe nos ombros.

Pede ajuda, grita:

 “Ajudem-me, 
está uma pessoa inconsciente!”

Inclina a cabeça da pessoa para trás.

Vê se a pessoa respira...

Se está alguém contigo pede-lhe para ligar 112,

ou se estás sozinho afasta-te e liga tu.

SE A PESSOA   NÃO RESPIRA MAS, SE A PESSOA  RESPIRA

E diz alto: “Está-me a ouvir?”

Descobre o peito da pessoa.

Põe as tuas mãos entre os mamilos da pessoa,

e, com os braços bem esticados, 
faz 30 compressões (pressiona 5cm)

Põe a pessoa de lado

e espera pela ambulância.

Com uma máscara de oxigénio Atenção!
Se não tiveres 
uma máscara de 
oxigénio só fazes 
compressões.

faz 2 insuflações (sopra 1 segundo
                                        espera 5 segundos
                                        e sopra mais 1 segundo).

30 x 2 x ... Continua sempre a fazer 
30 compressões 
e depois 2 insuflações...
Até chegar uma ambulância.

112

Vês o peito mexer?

Ouves a respiração da pessoa?
Sente-la no teu ouvido?

30 x 2 x

Fig. 167 Pormenor alterado na primeira versão do cartaz
Zona do cartaz trabalhada de forma a diferenciá-la da mensagem principal

Se encontrares uma pessoa caída...

SE A PESSOA   NÃO RESPONDE

SBV – Suporte Básico de Vida

Se não há nenhum perigo por perto aproxima-te da pessoa.

Toca-lhe nos ombros.

Pede ajuda, grita:

 “Ajudem-me, 
está uma pessoa inconsciente!”

Inclina a cabeça da pessoa para trás.

Vê se a pessoa respira...

Se está alguém contigo pede-lhe para ligar 112, ou se estás sozinho afasta-te e liga.

SE A PESSOA   NÃO RESPIRA MAS, SE A PESSOA  RESPIRA

E diz alto: “Está-me a ouvir?”

Descobre o peito da pessoa.

Põe as tuas mãos entre os mamilos da pessoa,

e, com os braços bem esticados, 
faz 30 compressões (pressiona 5cm)

Põe a pessoa de lado

e espera pela ambulância.

Com uma máscara de oxigénio
Atenção!
Se não tiveres 
uma máscara de 
oxigénio só fazes 
compressões.

faz 2 insuflações (sopra 1 segundo
                                        espera 5 segundos
                                        e sopra mais 1 segundo).

30 x 2 x ... Continua sempre a fazer 
30 compressões 
e depois 2 insuflações...
Até chegar uma ambulância.

112

Vês o peito mexer?

Ouves a respiração da pessoa?
Sente-la no teu ouvido?

30 x 2 x

Deves fazer 
isto!

Fig. 166 Pormenor da primeira versão do cartaz

CAÍDA...

SE
ENCONTRARES 
UMA PESSOA

1
Se não há nenhum 
perigo por perto 
aproxima-te 
da pessoa.

◆

5
◆

SE A PESSOA   NÃO RESPONDE

Vê se a pessoa respira.

Descobre o peito 
da pessoa.

7
◆

Toca-lhe nos ombros.

E diz alto: 
Está-me a ouvir?

2
◆

3
◆

Ajudem-me, 
está uma pessoa 
inconsciente!

Pede ajuda, grita: Inclina a cabeça 
da pessoa para trás.

4
◆

Vês o peito mexer?

Ouves a respiração?
Sente-la no teu ouvido?

Se está alguém contigo 
pede-lhe para ligar 112

6
◆

ou

se estás sozinho 
afasta-te e liga.

SE A PESSOA   NÃO RESPIRA MAS, SE A PESSOA  RESPIRA

◆ Põe apenas a
pessoa de lado.

E espera pela ambulância.

Põe as tuas mãos entre os 
mamilos da pessoa,
e, com os braços esticados, 
faz 30 compressões.

8
◆

30 x 2 x ...30 x 2 x
10

◆ Depois continua 
sempre a fazer 
30 compressões 
e depois 2 insuflações...

Com uma máscara de oxigénio
faz 2 insuflações
(sopra 1 segundo
espera 5 segundos
e sopra mais 1 segundo).

9
◆

Se não tiveres uma 
máscara de oxigénio 
só fazes compressões.

112

Fig. 168
Pormenor da segunda 
versão do cartaz



Desenvolvimento       Investigação activa Memória descritiva❦ 187

CAÍDA...

SE
ENCONTRARES 
UMA PESSOA

1
Se não há nenhum 
perigo por perto 
aproxima-te 
da pessoa.

◆

5
◆

SE A PESSOA   NÃO RESPONDE

Vê se a pessoa respira.

Descobre o peito 
da pessoa.

7
◆

Toca-lhe nos ombros.

E diz alto: 
Está-me a ouvir?

2
◆

3
◆

Ajudem-me, 
está uma pessoa 
inconsciente!

Pede ajuda, grita: Inclina a cabeça 
da pessoa para trás.

4
◆

Vês o peito mexer?

Ouves a respiração?
Sente-la no teu ouvido?

Se está alguém contigo 
pede-lhe para ligar 112

6
◆

ou

se estás sozinho 
afasta-te e liga.

SE A PESSOA   NÃO RESPIRA MAS, SE A PESSOA  RESPIRA

◆ Põe apenas a
pessoa de lado.

E espera pela ambulância.

Põe as tuas mãos entre os 
mamilos da pessoa,
e, com os braços esticados, 
faz 30 compressões.

8
◆

30 x 2 x ...30 x 2 x
10

◆ Depois continua 
sempre a fazer 
30 compressões 
e depois 2 insuflações...

Com uma máscara de oxigénio
faz 2 insuflações
(sopra 1 segundo
espera 5 segundos
e sopra mais 1 segundo).

9
◆

Se não tiveres uma 
máscara de oxigénio 
só fazes compressões.

112

Fig. 169 Segunda versão do cartaz
84x59,4 cm
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Depois de todas estas conclusões que se foram tirando das experiên-
cias desenvolvidas, chegou-se à opção de um cartaz na horizontal, em 
que as ilustrações de cada passo se dispunham ao longo duma linha 
horizontal em forma de escada (fig. 170). A escada é utilizada como 
metáfora para representar os passos que devem ser dados até atingir 
um objectivo: ajudar a salvar alguém que está em paragem cardio- 
-respiratória. Esta organização permitiu uma melhor gestão do espaço, 
porque possibilitou uma boa dimensão para cada ilustração e permitiu 
dar escala e, consequentemente, força ao título do cartaz. A grande 
dimensão do título, permitiu algo que até aqui não tinha sido conseguido 
em nenhum dos cartazes desenvolvidos anteriormente: ter um chamariz, 
um apelo à atenção do observador.

Desta forma, a disposição da informação contribui para que o cartaz 
atinja o seu objectivo, pois possibilita uma leitura pormenorizada (de 
quem quer relembrar as informações de forma consistente) ou uma 
leitura rápida de quem está numa situação de emergência e quer recordar 
algo que aprendeu anteriormente. O cartaz foi então pensado de forma a 
possibilitar três leituras diferentes: uma observando as imagens de forma 

Fig. 170 Versão final do cartaz
45,6x62 cm

!

Se encontrares um pessoa caída...

Faz compressões
sem interromperes

Inclina a cabeça 
da pessoa para trás

Ouves a  respiração 
da pessoa?
Sente-la no teu ouvido?

Pede a alguém 
para ligar 112

Só se estiveres sozinho te deves 
afastar da pessoa e ligar tu para o 112.

Descobre o peito 
da pessoa

Desaperta-lhe a 
camisa ou, se for uma 
peça de roupa que não 
consigas tirar facilmente, 
deves cortá-la.

2

3

Vê se a pessoa respira

4

SE  NÃO RESPIRA

112

SE RESPIRA

5

6

b

7a

Faz sequências de 
30 compressões

e depois 2 insuflações

Deves continuar sempre a fazer 
esta sequência:
Faz 30 compressões, 
e depois mais 2 insuflações, 
e depois mais 30 compressões, 
e depois mais 2 insuflações,
e assim sucessivamente...

Nas 30 compressões:

Muitas vezes não temos 
uma máscaras de bolso 
para utilizar... 

Atenção

Só podes parar quando:
Chegar uma ambulância ou um médico;
A pessoa se mexer e voltar a respirar normalmente;
Estiveres tão exausto que não consegues continuar.

◆

◆

◆

Se não houver 
máscara de bolso

Se houver 
máscara de bolso

Deves apenas 
pôr a pessoa de lado

e esperar pela ambulância

Toca nos ombros da 
pessoa e vê se responde

Se não responde
pede ajuda

1

Diz alto: 
“Está-me a ouvir?”

Diz: “Ajudem-me, está 
uma pessoa inconsciente!”

Para o fazeres coloca 
uma mão no queixo 
e a outra na testa 
da pessoa.

Atenção! A partir de agora 
deves certificar-te que a 
cabeça se mantém inclinada.

Vês o   peito mexer?

◆

◆

◆

◆

◆

Deves dizer:
O que se passa com a pessoa 
que encontraste (que a 
encontraste caída no chão 
e se respira ou não);
Onde estão (a cidade, o 
nome da rua e dá pontos de 
referência sobre esse sítio);
O número de telefone de que 
estás a ligar;
Que idade pensas que 
a pessoa tem;
De que sexo é a pessoa;
O que tu já fizeste.

Põe as tuas mãos assim:

Depois com os braços bem esticados
pressiona 5cm (no máximo 
6cm) e deixa o peito vir para cima –
continua a repetir este movimento 
sem parares.

O tempo de pressionares o peito 
e de o deixares vir para cima deve 
demorar cerca de 1 segundo.

Nas duas insuflações:

Sopra durante 1 segundo,
afasta a boca e espera 2 segundos,
depois sopra mais 1 segundo.

7

Em primeiro lugar vê se há 
alguma coisa por perto que 
te possa colocar em perigo...
Se não houver aproxima-te.

é porque não se trata 
de uma situação 
de paragem cardio- 
-respiratória.

ARAGEM
cardio

P

respirató

Em caso
de

   o
 q

ue deves fazer

ria

Fiiiuu

◆

8a

8b

E imagina uma linha 
entre o umbigo da 
pessoa e o seu queixo. 
Coloca as tuas mãos 
ao centro dessa linha.

...

segundos
3

vê como se fazem na descrição anterior

0 1 2

0 1 2

3 4
segundos

Vê se a pessoa se mexe 
e se te responde.   

Vê se está alguém por perto 
que te possa ajudar.   
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contínua, outra lendo as palavras-chave de cada passo (palavras escritas 
a vermelho escuro (C=25; M=100; Y=100; K=0) por baixo das imagens) 
e ainda outra leitura, em situações que se queira ler, com tempo, todos 
os detalhes, pois cada passo é também explicado pormenorizadamente. 
Foi utilizado amarelo (C=0; M=10; Y=50; K=0) apenas no fundo das 
ilustrações, que guia o olhar de quem quer obter informações de forma 
mais rápida lendo apenas as imagens. O vermelho escuro, utilizado nas 
palavras-chave de cada patamar, guia também o olhar de quem quer 
obter informações lendo apenas essa informação-chave. 

Ao longo do processo de desenvolvimento do cartaz, vários refinamen-
tos foram sendo feitos, no sentido de tornar o cartaz mais apelativo para 
as crianças. Exemplo disso, foi a mudança do tipo de letra do título 
(fig. 172) e a utilização de mais apontamentos de cor no texto. 

As características gerais que definem este cartaz, seriam transpostas 
para todos os cartazes que pertencem à colecção que compõe este 
projecto. Esses aspectos são:
• Organização da informação utilizando a metáfora da escada;
• A disposição da informação mantém sempre a mesma estrutura;
• Utilização das representações visuais utilizadas no livro da colecção 
com o tema correspondente;
• Utilização das representações visuais sob um fundo amarelo 
(C=0; M=10; Y=50; K=0); 

Fig. 171 Pormenor da versão final do cartaz

!

Se encontrares um pessoa caída...

Faz compressões
sem interromperes

Inclina a cabeça 
da pessoa para trás

Ouves a  respiração 
da pessoa?
Sente-la no teu ouvido?

Pede a alguém 
para ligar 112

Só se estiveres sozinho te deves 
afastar da pessoa e ligar tu para o 112.

Descobre o peito 
da pessoa

Desaperta-lhe a 
camisa ou, se for uma 
peça de roupa que não 
consigas tirar facilmente, 
deves cortá-la.

2

3

Vê se a pessoa respira

4

SE  NÃO RESPIRA

112

SE RESPIRA

5

6

b

7a

Faz sequências de 
30 compressões

e depois 2 insuflações

Deves continuar sempre a fazer 
esta sequência:
Faz 30 compressões, 
e depois mais 2 insuflações, 
e depois mais 30 compressões, 
e depois mais 2 insuflações,
e assim sucessivamente...

Nas 30 compressões:

Muitas vezes não temos 
uma máscaras de bolso 
para utilizar... 

Atenção

Só podes parar quando:
Chegar uma ambulância ou um médico;
A pessoa se mexer e voltar a respirar normalmente;
Estiveres tão exausto que não consegues continuar.

◆

◆

◆

Se não houver 
máscara de bolso

Se houver 
máscara de bolso

Deves apenas 
pôr a pessoa de lado

e esperar pela ambulância

Toca nos ombros da 
pessoa e vê se responde

Se não responde
pede ajuda

1

Diz alto: 
“Está-me a ouvir?”

Diz: “Ajudem-me, está 
uma pessoa inconsciente!”

Para o fazeres coloca 
uma mão no queixo 
e a outra na testa 
da pessoa.

Atenção! A partir de agora 
deves certificar-te que a 
cabeça se mantém inclinada.

Vês o   peito mexer?

◆

◆

◆

◆

◆

Deves dizer:
O que se passa com a pessoa 
que encontraste (que a 
encontraste caída no chão 
e se respira ou não);
Onde estão (a cidade, o 
nome da rua e dá pontos de 
referência sobre esse sítio);
O número de telefone de que 
estás a ligar;
Que idade pensas que 
a pessoa tem;
De que sexo é a pessoa;
O que tu já fizeste.

Põe as tuas mãos assim:

Depois com os braços bem esticados
pressiona 5cm (no máximo 
6cm) e deixa o peito vir para cima –
continua a repetir este movimento 
sem parares.

O tempo de pressionares o peito 
e de o deixares vir para cima deve 
demorar cerca de 1 segundo.

Nas duas insuflações:

Sopra durante 1 segundo,
afasta a boca e espera 2 segundos,
depois sopra mais 1 segundo.

7

Em primeiro lugar vê se há 
alguma coisa por perto que 
te possa colocar em perigo...
Se não houver aproxima-te.

é porque não se trata 
de uma situação 
de paragem cardio- 
-respiratória.

ARAGEM
cardio

P

respirató

Em caso
de

   o
 q

ue deves fazer

ria

Fiiiuu

◆

8a

8b

E imagina uma linha 
entre o umbigo da 
pessoa e o seu queixo. 
Coloca as tuas mãos 
ao centro dessa linha.

...

segundos
3

vê como se fazem na descrição anterior

0 1 2

0 1 2

3 4
segundos

Vê se a pessoa se mexe 
e se te responde.   

Vê se está alguém por perto 
que te possa ajudar.   
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• Explicação do que deve ser realizado através da indicação do que deve 
ser feito com cada sentido (visão, audição ou outro), mas de forma mais 
concisa em relação ao livro; 
• Os sentidos mantêm a mesma forma e a cor que lhes foi associada;
• É utilizado sempre o mesmo personagem para ensinar às crianças 
o que devem fazer em situações de emergência.

Fig. 172 
Pormenor da versão 
final do cartaz – título 
antes e depois de ser 
alterado o tipo de letra

EM CASO DE 

CARDIO-RESPIRATÓRIA
PARAGEM

EM CASO DE 

CARDIO
PARAGEM

RESPIRATÓRIA

!

Se encontrares um pessoa caída...

Faz compressões
sem interromperes

Inclina a cabeça 
da pessoa para trás

Ouves a  respiração 
da pessoa?
Sente-la no teu ouvido?

Pede a alguém 
para ligar 112

Só se estiveres sozinho te deves 
afastar da pessoa e ligar tu para o 112.

Descobre o peito 
da pessoa

Desaperta-lhe a 
camisa ou, se for uma 
peça de roupa que não 
consigas tirar facilmente, 
deves cortá-la.

2

3

Vê se a pessoa respira

4

SE  NÃO RESPIRA

112

SE RESPIRA

5

6

b

7a

Faz sequências de 
30 compressões

e depois 2 insuflações

Deves continuar sempre a fazer 
esta sequência:
Faz 30 compressões, 
e depois mais 2 insuflações, 
e depois mais 30 compressões, 
e depois mais 2 insuflações,
e assim sucessivamente...

Nas 30 compressões:

Muitas vezes não temos 
uma máscaras de bolso 
para utilizar... 

Atenção

Só podes parar quando:
Chegar uma ambulância ou um médico;
A pessoa se mexer e voltar a respirar normalmente;
Estiveres tão exausto que não consegues continuar.

◆

◆

◆

Se não houver 
máscara de bolso

Se houver 
máscara de bolso

Deves apenas 
pôr a pessoa de lado

e esperar pela ambulância

Toca nos ombros da 
pessoa e vê se responde

Se não responde
pede ajuda

1

Diz alto: 
“Está-me a ouvir?”

Diz: “Ajudem-me, está 
uma pessoa inconsciente!”

Para o fazeres coloca 
uma mão no queixo 
e a outra na testa 
da pessoa.

Atenção! A partir de agora 
deves certificar-te que a 
cabeça se mantém inclinada.

Vês o   peito mexer?

◆

◆

◆

◆

◆

Deves dizer:
O que se passa com a pessoa 
que encontraste (que a 
encontraste caída no chão 
e se respira ou não);
Onde estão (a cidade, o 
nome da rua e dá pontos de 
referência sobre esse sítio);
O número de telefone de que 
estás a ligar;
Que idade pensas que 
a pessoa tem;
De que sexo é a pessoa;
O que tu já fizeste.

Põe as tuas mãos assim:

Depois com os braços bem esticados
pressiona 5cm (no máximo 
6cm) e deixa o peito vir para cima –
continua a repetir este movimento 
sem parares.

O tempo de pressionares o peito 
e de o deixares vir para cima deve 
demorar cerca de 1 segundo.

Nas duas insuflações:

Sopra durante 1 segundo,
afasta a boca e espera 2 segundos,
depois sopra mais 1 segundo.

7

Em primeiro lugar vê se há 
alguma coisa por perto que 
te possa colocar em perigo...
Se não houver aproxima-te.

é porque não se trata 
de uma situação 
de paragem cardio- 
-respiratória.

ARAGEM
cardio

P

respirató

Em caso
de

   o
 q

ue deves fazer

ria

Fiiiuu

◆

8a

8b

E imagina uma linha 
entre o umbigo da 
pessoa e o seu queixo. 
Coloca as tuas mãos 
ao centro dessa linha.

...

segundos
3

vê como se fazem na descrição anterior

0 1 2

0 1 2

3 4
segundos

Vê se a pessoa se mexe 
e se te responde.   

Vê se está alguém por perto 
que te possa ajudar.   
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5.2.4 Desenvolvimento de um desdobrável 
da colecção 

No sentido de colmatar uma provável impossibilidade da escola adquirir 
os livros da colecção para cada um dos alunos e optar por ter apenas 
uma colecção por turma, definimos que deveria ser desenvolvido um 
desdobrável por tema, no qual fosse condensada toda a informação 
transmitida através dos livros e cartazes. Procurámos por isso criar uma 
peça especialmente pensada para ser produzida a baixo custo. 

Mais uma vez, foi apenas desenvolvido um dos desdobráveis da 
colecção, igualmente sobre o que fazer em caso de paragem cardio- 
-respiratória (fig. 173, 174).

Fig. 173
Formato do desdobrá-
vel fechado – forma 
de mala de primeiros 
socorros
7,2x8,6 cmEm caso

ARAGEM
cardio

P

respirató

de

   o
 q

ue deves fazer

ria

Fig. 174
Técnica de dobragem 
"Miura-Ori" 
Fonte: http://www.design 
sojourn.com/the-miura-ori-
map/
Acesso a 10 Abril 2011
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Foi produzido um desdobrável com a forma de uma pequena mala de 
primeiros socorros, que contém no seu interior uma folha que segue a 
técnica de dobragem “Miura-Ori” 39. A mala ao ser “aberta” (fig. 173, 174) 
possibilita que seja consultada a informação sobre o tema leccionado. 

 Os conteúdos foram organizados no desdobrável com os mesmos 
princípios e características do cartaz. Continuou a ser utilizada a linha 
horizontal em forma de escada como estrutura e a organização da 
informação sofreu apenas pequenas alterações devido à adaptação a um 
formato diferente (com dimensões inferiores e com frente e verso). 

A forma do objecto tem a vantagem de ser facilmente transportado, 
numa carteira de documentos por exemplo, o que faz com que seja algo 
que pode estar sempre à disposição da criança e que ela pode consultar 
sempre que desejar.

5.2.5 Desenvolvimento dos jogos da colecção 

Considerámos muito importante que depois das crianças adquirirem 
os conhecimentos sobre primeiros socorros através do contacto com 
os livros, cartazes e desdobráveis desta colecção, pudessem pô-los em 
prática e consolidá-los de uma forma lúdica. Desenvolvemos, por isso, 
dois jogos relacionados com os primeiros socorros, onde são englobados 
todos os temas abordados. Utilizámos dois jogos que são familiares 
às crianças entre os 8 e os 10 anos: o Twister (fig. 175, 176) e o Party & 
Company Junior (fig. 183). O que procurámos fazer foi utilizar as suas 
regras e transpô-las para jogos sobre primeiros socorros. 

Fig. 175
Versão original do jogo "Twister"
Fonte: http://boardgamegeek.com/image/735939/twister
Acesso a 10 Abril 2011

39 T. L. – Técnica de dobra-
gem inspirada no Origami, 
criada por Koryo Miura e 
Masamori Sakamaki. Foi 
produzida para facilitar o 
manuseamento de mapas 
(a abrir e a fechar).
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O Twister é um jogo de grupo constituído por um tapete de grandes 
dimensões em plástico com 16 círculos grandes (amarelos, vermelhos, 
azuis e verdes) e uma pequena roleta. A roleta está dividida em quatro 
partes: uma que está associada à mão direita, outra à mão esquerda, 
outra ao pé direito e por fim uma ao pé esquerdo. Cada uma delas 
contém quatro círculos com as cores presentes no tapete. As crianças 
devem jogar uma de cada vez. Na sua vez de participar devem rodar a 
seta da roleta e reproduzir no tapete o que lhe saiu (por exemplo: se sair 
o círculo amarelo na zona da mão direita, a criança deve colocar essa 
mão num dos círculos amarelos do tapete). Depois de algumas jogadas, o 
resultado será um emaranhado de crianças que na sua vez tentam, com 
cada vez maior dificuldade, colocar determinada mão ou pé nos círculos 
da cor que lhes saiu.

Tendo em conta estas regras, adaptámos a forma do tapete do Twister, 
que em lugar de conter círculos com cores, contém círculos com acções 
ou objectos utilizados na prestação de primeiros socorros (ex: penso, soro, 
tala, etc.). Para além disso, a roleta no lugar dos círculos coloridos contém 
círculos nos quais estão inscritos uma de quatro situações de emergência: 
queimaduras, hemorragias, fracturas e paragem cardio-respiratória. 
Logo, as crianças em vez de terem de colocar uma das mãos ou um dos 
pés na cor que obtiveram ao rodarem a seta da roleta, têm de colocar 

Fig. 176
Crianças a jogar a versão original do jogo "Twister"
Fonte: http://boardgamegeek.com/image/415749/twister ?size=large
Acesso a 10 Abril 2011
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 Fig. 177 Experiência inicial para o tapete de jogo
250x250 cm

 Fig. 178
Experiência 
inicial para a 
roleta do jogo
26x25,5 cm
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num dos objectos/acções de primeiros socorros que esteja representado 
no tapete, que seja utilizado na situação de emergência que lhes saiu.

Depois da definição clara das regras, o tapete de jogo e a roleta 
foram sendo trabalhados de forma a que se tornassem mais apelativos 
para as crianças. Numa fase inicial, procurou-se introduzir mais 
cor e as ilustrações foram sendo melhoradas no sentido de se 
tornarem facilmente reconhecidas e ficarem mais atractivas (fig. 179). 
Posteriormente, foi acrescentado às ilustrações do tapete de jogo o 
nome de cada objecto ou acção (fig. 180). O primeiro objectivo desta 
alteração era evitar que houvesse qualquer dúvida por parte das crianças 
sobre o que estava representado. Por outro lado, procurámos que a 
tipografia contribuisse também para tornar o jogo mais apelativo e 
por isso foi trabalhada de forma dinâmica, estando assim adequada às 
características do jogo. Para além desses aspectos, os enquadramentos 
das ilustrações presentes nos círculos do tapete (fig. 180) foram também 
sendo trabalhados no sentido de tornar o jogo mais apelativo e dando 
mais vida às representações.

A opção escolhida foi um tapete em fundo bege, com as representa-
ções dos objectos/acções sobre círculos azuis (C=38; M=0; Y=4; K=0). 
As ilustrações assumiram enquadramentos interessantes, que variam de 
objecto para objecto (fig. 181) e a tipografia foi colocada no círculo em 

 Fig. 179 e 180
Excertos de experiên-
cias intermédias para 
o tapete de jogo
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sintonia com a representação. Em torno do tapete foram colocados 
pequenos círculos coloridos com inúmeras cores. Quanto à roleta 
(fig.182), foi desenvolvida com a mesma linguagem que o tapete de jogo e 
assim também contém pequenos círculos de inúmeras cores em torno da 
sua forma quadrangular. Os círculos azuis (C=38; M=0; Y=4; K=0) são 
igualmente utilizados, bem como o fundo beige (C=0; M=0; Y=9; K=0).

Para facilitar a prática do jogo, no sentido de as crianças poderem 
jogar sozinhas ou na presença de adultos que não estejam familiarizados 
com as matérias de primeiros socorros, criámos instruções muito fáceis 
de consultar, contendo a indicação das respostas correctas (fig.183).

Fig. 181
Versão final do tapete 
do jogo "Twister 
primeiros socorros"
250x250 cm
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Fig. 182
Versão final da roleta do jogo 
"Twister primeiros socorros"
26x25,5 cm

Fig. 183
Tabela presente nas 
instruções do jogo 
"Twister primeiros socorros"
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Quanto ao segundo jogo sobre o qual trabalhámos, o Party & Company 
Junior, é jogado em equipas e é constituído por um tabuleiro de mesa, um 
dado, uma ampulheta e um conjunto de cartas. O objectivo é alcançar a 
casa de chegada acertando em pequenos desafios. Cada equipa ao lançar 
o dado pode calhar numa de cinco casas diferentes, cada uma com um 
tipo de desafio distinto. Um dos elementos da equipa depois de calhar 
numa das casas deve retirar uma carta, ler a zona correspondente ao tipo 
de desafio que lhe calhou e realizá-lo. Os cinco desafios são:
• Desenho: um dos membros da equipa desenha um objecto ou acção 
para a restante equipa adivinhar;
• Mímica: um dos membros representa através de gestos um verbo, de 
forma a que os restantes elementos consigam entender o que se trata; 
• Palavra-proibida: um dos membros deve explicar uma palavra sem a 
referir e sem referir quatro palavras relacionadas com ela;
• Leitura de lábios: um dos membros deve dizer uma frase, apenas 
mexendo os lábios, sem fazer qualquer som e os restantes elementos 
devem tentar compreendê-la lendo-lhe os lábios;
• Pergunta: um dos membros da equipa lê uma pergunta à qual os 
restantes devem tentar responder correctamente.

Fig. 184
Versão original do jogo 
"Party & Company 
Junior"
Fonte: http://www.
arealeditores.pt/catalogod/
ficha/id/213698
Acesso a 10 Abril 2011
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Depois de conhecermos todo o funcionamento do jogo, procurámos 
adaptá-lo a um jogo sobre primeiros socorros. Foram aproveitados quatro 
dos cinco tipos de pequenos desafios do jogo original, mas todos eles 
passaram a estar relacionados com as temáticas da colecção desenvolvida: 
• Desenho: representação através de desenho de um objecto ou acção 
relacionados com a prestação de primeiros socorros (ex: compressões, 
máscara de bolso, ligaduras, imobilizar);
• Mímica: representação através de gestos de situações de emergência 
ou de acções efectuadas na prestação de primeiros socorros (ex: 
queimadura, pessoa inconsciente, insuflações, ligar 112);
• Palavra-proibida: explicação de uma palavra ou expressão relaciona-
das com as temáticas da colecção, sem referi-la e sem mencionar quatro 
palavras/expressões relacionadas (ex: explicar “paragem cardio-respira-
tória” sem mencionar coração, bater, respirar e pessoa caída);
• Pergunta: perguntas relacionadas com os vários temas da colecção.

O desafio correspondente à leitura de lábios, não considerámos 
pertinente mantê-lo no jogo, visto não implicar qualquer raciocínio por 
parte das crianças sobre os conhecimentos adquiridos. Assim, optámos 
por substituí-lo por outro, ao qual chamámos “O que é?”, em que 
na carta estão escritas frases como “utiliza-se numa hemorragia” ou 
“utiliza-se em caso de paragem cardio-respiratória” e a criança tem de 
dizer um dos objectos que deveria utilizar nessas situações.

Para cada um dos cinco desafios, foi realizado um símbolo para serem 
utilizados nas casas do tabuleiro de jogo. A preocupação essencial neste 
ponto foi que as crianças associassem rapidamente o símbolo ao tipo de 
desafio a que correspondia e assim, ao calharem em determinada casa 
soubessem, automaticamente, o que tinham de realizar (fig. 185).

Fig. 185 Definição das 
casas do jogo para 
cada desafio
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Ao nível gráfico, o jogo manteve as características principais do Twister 
primeiros socorros – continuou a ser utilizado o azul e o bege como cores 
de fundo, as ilustrações são igualmente constituídas por formas simples 
e fáceis de compreender e os pequenos círculos coloridos têm, neste jogo, 
também o papel de torná-lo mais atractivo (fig. 186, 187).

Para além de todas as redefinições nas regras, quisemos ainda tornar 
este objecto, que originalmente é um jogo de tabuleiro de mesa, num 
tabuleiro gigante que se coloca no chão e as crianças são os próprios 
peões (ver Anexo B – Realização do tabuleiro do jogo). Desta forma, procurámos 
promover uma maior envolvência por parte das crianças e um maior 
entusiasmo na realização do jogo.
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Fig. 186
Versão final do 
tabuleiro do jogo 
"Party & Company 
primeiros socorros"
300x300 cm
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Fig. 187 
Frente e verso de uma carta do jogo
20,3x13,8 cm

Fig. 188
Frente de três cartas do jogo
20,3x13,8 cm
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5.2.3 Desenvolvimento das recompensas finais para 
as crianças 

Na colecção Primeiros socorros para crianças foram incluídas recompensas 
para serem entregues às crianças no final de todas as actividades. 
Estes objectos têm como objectivo valorizá-las por terem adquirido 
conhecimentos tão importantes. 

Desenvolvemos uma recompensa relacionada com as características 
do personagem principal da colecção, que ganhou super-sentidos por ter 
aprendido a ajudar pessoas em situações de emergência. Desta forma, 
tal como o menino, as crianças depois de terem aprendido a ajudar 
ganham super-sentidos. Para isso, foi realizada uma ficha (fig. 190) 
para ser distribuída a cada criança juntamente com um conjunto de 8 
autocolantes dos super-sentidos (fig. 191) (que correspondem a: dois olhos, 
duas orelhas, um nariz, uma boca e duas mãos). O objectivo da ficha é 
que cada criança desenhe o seu rosto e o complete com os autocolantes, 
para que desta forma sinta que com os seus sentidos, agora mais 
“apurados”, pode realmente ajudar.

Outra das recompensas desenvolvidas foi uma medalha (fig. 189). 
Foi escolhido este objecto por ser algo que simboliza fortemente uma 
conquista importante e valoriza alguém por alguma acção. Neste caso 
em concreto, valoriza cada uma das crianças por terem aprendido a 
ajudar pessoas em situações de emergência. 

Outra das características do personagem principal da colecção é ser 
considerado uma estrela. A estrela neste projecto é utilizada enquanto 
símbolo para destacar e valorizar alguém. Assim, a medalha contém 
numa das faces uma estrela e nela está inscrito “Estrela dos primeiros 
socorros” e na outra face “Eu sei ajudar”.

Fig. 189
Definição da frente 
e do verso da medalha
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Aprendi a ajudar 
em situações de emergência...

Ganhei SUPER-SENTIDOS!

Desenha o teu rosto e cola os sentidos com os quais vais ajudar quem precisar!

Fig. 191
Autocolantes 
com a forma de 
todas as partes 
do corpo mais 
associadas aos 
sentidos (olhos, 
nariz, orelhas, 
mãos, boca)

Fig. 190
Ficha "Ganhei 
super-sentidos"
29,7x21 cm
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5.3  Projecto final

Fig. 192
Capa do livro "Em caso de paragem cardio-respiratória o que deves fazer"
21,6x20,8 cm

••
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Fig. 193
Guardas do livro
21,6x41 cm

Fig. 194
Spread do livro
Spread em que é apresentado o personagem principal
21,6x41 cm
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Fig. 195
Spread do livro
Spread em que o personagem principal continua a ser apresentada e é 
explicado o que significa uma vítima estar em paragem cardio-respiratória
21,6x41 cm

Fig. 196
Spread do livro
Spread em que é explicado o primeiro passo que deve ser feito para 
se socorrer a vítima (verificar se existe algum perigo no local)
21,6x41 cm
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Fig. 197
Spread do livro
Spread em que é explicado um dos passos para socorrer a vítima 
(verificar se a pessoa está ou não consciente)
21,6x41 cm

Fig. 198
Spread do livro
Spread em que é explicado um dos passos para socorrer a vítima 
(permeabilizar a via aérea)
21,6x41 cm
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Fig. 199
Spread do livro
Spread em que é explicado um dos passos 
para socorrer a vítima (verificar se a pessoa respira)
21,6x41 cm

Fig. 200
Spread do livro
Spread em que é explicado um dos passos para socorrer a vítima 
(indicação de que se deve ligar para o 112 e é explicado que 
informações devem ser dadas ao operador que atender a chamada)
21,6x41 cm
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Fig. 201
Spread do livro
Spread em que é explicado um dos passos 
para socorrer a vítima (como efectuar compressões)
21,6x41 cm

Fig. 202
Spread do livro
Spread em que é explicado um dos passos para socorrer a vítima 
(continuação da exlicação sobre como efectuar compressões e é 
indicado com que ritmo devem ser realizadas)
21,6x41 cm
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Fig. 203
Spread do livro
Spread em que é explicado um dos passos para socorrer a vítima 
(como efectuar insuflações e com que ritmo)
21,6x41 cm

Fig. 204
Spread do livro
Spread em que é explicado um dos passos para socorrer a vítima 
(qual a sequência de compressões e insuflações que deve ser realizada)
21,6x41 cm
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Fig. 205
Spread do livro
Spread em que é explicado às crianças a importância do que aprenderam
21,6x41 cm

Fig. 206
Contracapa do livro
21,6x20,8 cm
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Fig. 207
Cartaz "Em caso de paragem cardio-respiratória o que deves fazer"
45,6x62 cm
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Fig. 208
Excerto do cartaz – título
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Fig. 209 e 210
Excertos do cartaz 
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Fig. 211
Desdobrável "Em caso 
de paragem cardio-
-respiratória o que 
deves fazer"
7,2x8,6 cm
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Fig. 212
Desdobrável – a ser 
aberto
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Fig. 213 e 214
Frente e verso do desdobrável
21,3x40,2 cm
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Fig. 215 e 216
Excertos do desdobrável
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Fig. 217
Maqueta do tapete 
do jogo "Twister 
primeiros socorros"
250x250 cm
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Fig. 218
Roleta do jogo
26x25,5 cm

Fig. 219
Instruções do jogo
22,8x29,4 cm
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Fig. 220, 221 e 222
Jogo "Party & Company primeiros socorros"
300x300 cm
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Fig. 223 e 224
Excerto do tabuleiro do jogo
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Fig. 225 Frente e verso de uma carta do jogo
20,3x13,8 cm

Fig. 226
Conjunto de
cartas do jogo



226

Fig. 227
Medalha (frente)
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Fig. 227
Medalha (frente)

Fig. 228
Medalha (verso)
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Fig. 230
Autocolantes 
com a forma de todas 
partes do corpo 
mais associadas aos 
sentidos (olhos, nariz, 
orelhas, mãos e boca)

Fig. 229
Ficha "Ganhei 
super-sentidos"
29,7x21 cm



Desenvolvimento       Investigação activa Projecto final❦ 229

Fig. 231 e 232
Duas fichas preenchidas 
por alunos
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5.4  Validação

Após a realização de maquetas de alguns dos objectos desenvolvidos (um 
livro, a ficha Ganhei super-sentidos, a medalha e o jogo Party & Company 
primeiros socorros), considerou-se crucial validar o projecto junto do 
público-alvo (crianças dos 8 aos 10 anos), com os seguintes objectivos:
• Analisar, pela reacção e comentários das crianças, se a linguagem 
utilizada para explicar o tema era indicada e se resultava numa boa 
compreensão e memorização da informação;
• Certificar se os objectos apresentados despertavam curiosidade nas 
crianças para aprenderem o tema;
• Compreender a importância das crianças serem valorizadas com a 
atribuição de prémios após terem aprendido o tema;
• Reconhecer se a utilização de um  jogo beneficia o ensino/
aprendizagem;
• Perceber se o jogo continha o grau de dificuldade adequado ao 
público-alvo.

O grupo de amostra foi constituído por 24 crianças, de uma turma 
do 4º ano de escolaridade, da Escola EB1 das Lopas (escola do ensino 
público, do concelho de Sintra, freguesia de Agualva). As crianças 
tinham idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos, sendo que:
• 10 tinham 9 anos
• 13 tinham 10 anos
• 1 tinha 12 anos

A grande maioria das crianças (95,83%) tinham idades dentro do target 
previamente definido (entre os 8 e os 10 anos); apenas uma das crianças 
tinha 12 anos por ter iniciado a escolaridade mais tarde do que está 
previsto em Portugal. A média de idades das crianças que constituíram o 
grupo de amostra foi então de 9,7 anos.

Quanto ao género, 12 das crianças eram do sexo masculino (50%) e 12 
do sexo feminino (50%).

Nenhuma das crianças tinha tido anteriormente qualquer contacto 
com o tema (o que fazer em caso de paragem cardio-respiratória). 

Antes de ser realizada a actividade, todos os encarregados de 
educação dos alunos foram contactados com vista a autorizarem a 
participação dos seus educandos e autorizarem a recolha de imagens 
e voz para serem utilizadas no âmbito da investigação (Anexo A). 
Os encarregados de educação foram também informados sobre a 
temática do projecto e os seus objectivos. Todos os alunos participaram 
voluntariamente.

Os meios mecânicos utilizados na recolha de imagens foram duas 
máquinas de filmar, duas máquinas fotográficas e dois gravadores de 
voz. Estes meios mecânicos gravaram todas as actividades envoltas 

••
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nesta validação e serviram como instrumento de registo. Esses registos 
possibilitaram a avaliação dos comportamentos das crianças perante os 
diferentes materiais didácticos.

Nesta descrição da validação o nome dos alunos foi substituído por 
siglas, para que seja preservada a sua identidade. No mesmo sentido, as 
caras dos participantes foram desfocadas nas fotografias e as câmaras de 
filmar foram colocadas de forma a não captarem os seus rostos.

Fig. 233 e 234
Livro projectado
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A validação do projecto decorreu durante o período de aulas. A pro-
fessora da turma foi convidada a estar presente durante as actividades.

A apresentação começou com um briefing inicial em que foi explicado 
o âmbito do projecto, a sua importância, os seus objectivos e foi indicado 
que parte da colecção de primeiros socorros iria ser apresentada (o 12º 
livro intitulado Em caso de paragem cardio-respiratória o que deves fazer).

Fig. 235 e 236
Crianças do grupo 
de amostra a lerem 
o livro
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Devido à impossibilidade de distribuir um exemplar do livro a cada 
elemento da turma, o livro foi projectado (fig. 233, 234). Todavia, para 
que as crianças pudessem também ter contacto directamente com o livro, 
sempre que era solicitado às crianças que lessem, estas faziam-no através 
de um exemplar do  mesmo.

Após o briefing inicial, seguiu-se a leitura das primeiras páginas, nas 
quais é apresentado o personagem principal da história e é explicado 
o que vai ser ensinado. Posteriormente, a partir do momento em que 
no livro começa a ser explicado passo a passo o que deve ser feito se 
nos depararmos com uma pessoa em paragem cardio-respiratória, a 
apresentação seguiu sempre as seguintes etapas:
• Era solicitado um voluntário para proceder à leitura;
• Leitura em voz alta da explicação de um dos passos, através de um 
exemplar do livro (fig. 235, 236);
• Descodificação da mensagem lida;
• Eram pedidos voluntários para representar o passo que tinha sido 
exposto;
• Representação por parte de duas crianças do passo lido, no centro da 
sala (fig. 237, 238, 239, 243, 244, 245). 

O entusiasmo das crianças durante a apresentação do livro e dos seus 
conteúdos foi notório e isso traduziu-se na vontade que demonstraram 
em participar (fig. 240, 241) na leitura do livro, nas perguntas que eram 
colocadas e nas alturas em que lhes era solicitado para representarem 
os gestos que eram explicados. Todos os alunos quiseram responder 

Fig. 237
Crianças do grupo 
de amostra a 
representarem o que 
era explicado no livro
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oralmente a uma ou mais perguntas que foram levantadas à medida que 
as matérias foram expostas. Dos 24 alunos, 18 ofereceram-se para ler em 
voz alta parte do livro e 13 representaram para os colegas algumas das 
acções que aprenderam.

Depois de todo o conteúdo do livro ter sido exposto, foram feitas várias 
perguntas que abrangiam toda a temática apresentada, no sentido de 

Fig. 238 e 239
Crianças do grupo 
de amostra a 
representarem o que 
era explicado no livro
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perceber se as crianças tinham retido a informação. Todas as perguntas 
foram respondidas pelos alunos de forma correcta.

Esta primeira fase durou cerca de 45 minutos.

Fig. 240 e 241
Crianças do grupo de amostra 
a pedirem para participar
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Fig. 242
Crianças do grupo de amostra a representarem o que era explicado no livro

Fig. 243
Crianças do grupo de amostra a representarem o que era explicado no livro
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Fig. 244
Crianças do grupo de amostra a representarem o que era explicado no livro

Fig. 245
Crianças do grupo de amostra a representarem o que era explicado no livro
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Visto as crianças terem revelado uma boa retenção dos conhecimentos 
expostos, considerámos que era uma boa fase para entregar as recompen-
sas. Foi então distribuída uma medalha a cada um dos alunos (fig. 246, 

Fig. 246 e 247
Distribuição 
de medalhas
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247), bem como uma ficha com um conjunto de autocolantes (fig. 250, 251) 
para representarem o seu rosto com os super-sentidos que adquiriram 
(Anexo C).

Fig. 248 e 249
Crianças do grupo de amostra 
com medalha ao peito
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Fig. 250
Criança a realizar a ficha "Ganhei super-sentidos"

Fig. 251
Criança a realizar a ficha "Ganhei super-sentidos"
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Fig. 252
Criança a realizar a ficha "Ganhei super-sentidos"

Fig. 253
Criança a realizar a ficha "Ganhei super-sentidos"
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As filmagens captadas durante a apresentação foram analisadas 
segundo diferentes pontos, com o objectivo de retirar algumas conclusões 
através da observação das reacções e comportamento das crianças. Essa 
análise revelou algumas dificuldades sentidas por parte das crianças 
na realização de determinados pormenores nas diferentes acções para 
socorrer uma vítima em paragem cardio-respiratória, a saber:
• Lembrarem-se que, a partir do momento em que inclinavam a cabeça 
da vítima, se deviam certificar que esta se mantinha sempre nessa 
posição nos passos seguintes;
• Saberem explicar concretamente onde estão ao operador que atende a 
chamada no 112;
• Saberem explicar o que já fizeram quando ligam 112;
• Quando realizam compressões que parte das mãos deve ser pousada 
no peito da vítima;
• De que forma deve ser segurada a máscara de oxigénio na realização 
de insuflações.

Depois desta análise, considerámos que todas as dificuldades sentidas 
poderiam ser colmatadas ou minoradas através de pequenos refinamentos 
na transmissão de informação feita através do livro. Nesse sentido, alguns 
aspectos do livro sofreram pequenas alterações e foram acrescentadas 
algumas indicações, tal como será referido no item 5.5 – Melhorias feitas 
a partir da validação.

Por outro lado, a análise das filmagens revelou também aspectos que 
as crianças captaram muito facilmente, pois quando lhes foi solicitado 

Fig. 254
Crianças a realizarem 
em conjunto o movi-
mento das compressões 
no ritmo pretendido
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que representassem certos gestos/acções indicados no livro, fizeram-no 
rapidamente e sem dificuldades. Alguns desses aspectos foram:
• A forma como se entrelaçam as mãos para se realizar compressões;
• O ritmo das compressões (fig. 254);
• O ritmo das insuflações.

Todos esses aspectos são representados no livro trabalhando a infor-
mação de uma forma muito visual (fig. 126, 160, 162).

A análise da apresentação através da visualização das filmagens 
permitiu-nos também apercebermo-nos da necessidade de, durante o 
decorrer da exposição dos conteúdos do livro, acrescentarmos algumas 
explicações e/ou enquadramentos para que houvesse uma melhor 
compreensão por parte das crianças da temática apresentada. Exemplo 
disso, foram:
• A necessidade de simplificar a explicação do que acontece quando 
uma pessoa está em paragem cardio-respiratória, através da desconstru-
ção da expressão (paragem – parou, cardio – coração, respiratória – 
respiração), para explicar que nestas situações o coração da pessoa pára 
de bater e ela deixa de respirar;
• A necessidade de mencionar, de forma clara, como iriam ser expostos 
os conteúdos: através da indicação do que deve ser feito com cada sentido 
(visão, audição, etc.) em cada passo; 
• Necessidade de explicar, numa fase introdutória, o porquê dos dife-
rentes gestos que iriam fazer (porque é preciso que o sangue da pessoa 
continue a circular e é necessário fazer com que ela continue a respirar 
artificialmente, para que os seus órgãos continuem a ser alimentados);
• Indicar que é ,especificamente, quando se realiza as compressões que 
irão fazer com que o sangue da vítima continue a circular e porquê; 
• Mencionar que é, concretamente, quando realizam as insuflações que 
farão com que a vítima continue a respirar artificialmente;
• Fazer referência à respiração boca-a-boca, porque faz parte do imagi-
nário das crianças, devido aos filmes e explicar que as insuflações com a 
máscara de bolso têm um papel idêntico, mas que, ao fazerem-no com a 
máscara, protegem-se a eles próprios de serem contagiados com alguma 
doença que a pessoa que estão a socorrer seja portadora.

Essas explicações e enquadramentos revelaram-se muito importantes 
durante a apresentação para um bom entendimento dos conteúdos 
leccionados. Assim, posteriormente foram acrescentadas ao livro algumas 
informações relacionadas com os aspectos agora referidos.

Quanto às recompensas que receberam, as crianças demonstraram 
igualmente bastante entusiasmo (fig. 255, 256, 258). Todos os alunos 
mantiveram a medalha ao peito depois de a receberem. No que diz 
respeito à ficha Ganhei super-sentidos, todos quiseram desenhar o seu rosto 
e a utilização dos autocolantes revelou-se muito motivadora (fig. 257).
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Fig. 255
Crianças do grupo de amostra a exibirem a medalha recebida

Fig. 256
Crianças do grupo de amostra a exibirem a medalha recebida
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Fig. 257
Crianças a colarem os autocolantes na ficha que receberam

Fig. 258
Ficha concluída por uma criança do grupo de amostra
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Outra das etapas da validação do projecto desenvolvido consistiu na 
apresentação de um dos jogos incluídos na colecção – Party & Company 
primeiros socorros (fig. 259) – para as crianças terem a possibilidade de 
jogarem e aplicarem aquilo que aprenderam de forma lúdica. Antes 
do início do jogo, as regras foram explicadas oralmente a todos os 
participantes. As crianças foram divididas em quatro equipas, cada uma 
com seis elementos.

Fig. 260
Participação das 
crianças no jogo – 
lançamento do dado

Fig. 259
Jogo "Party & Company 
primeiros socorros" 
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Todos os pequenos desafios presentes no jogo mostraram ter um grau 
de dificuldade adequado, excepto o desafio “Palavra-proibida”, que 
se revelou demasiado difícil. A dificuldade sentida ficou a dever-se às 
crianças se terem fixado nas palavras que não podiam mencionar e não 
conseguirem pensar noutras. Graficamente, a simplicidade dos símbolos 
das casas do jogo revelou-se importante para as crianças memorizarem o 
que cada símbolo significava e a que tipo de desafio correspondia. 

Fig. 261
Participação das 
crianças no jogo

Fig. 262
Participação das 
crianças no jogo 
– alunos a jogar o 
desafio "O que é?"
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Fig. 263
Participação das crianças no jogo – alunos a jogar o desafio "Desenho"

Fig. 264
Participação das crianças no jogo – alunos a jogar o desafio "Palavra-proibida"
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Fig. 265
Participação das crianças no jogo

Fig. 266
Crianças a interagirem com o tabuleiro do jogo no final da participação
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A observação das crianças a jogarem, permitiu-nos também perceber 
que elas retiveram o que lhes foi ensinado. Os alunos revelaram facilida-
de em aplicar o que aprenderam nos desafios que lhes foram propostos. 
Por outro lado, o grande entusiasmo demonstrado durante a participação 
no jogo, revelou a importância que deram à possibilidade de poderem 
colocar em prática as matérias que lhes foram leccionadas num objecto 
desta natureza.

No final da apresentação do projecto, foi pedido às crianças que 
exprimissem livremente o que acharam das diferentes actividades que 
realizaram e dos diferentes objectos com que tiveram contacto: o que 

Utilização da 
expressão 
“gostei muito” 
ou expressões 
similares

18
(75%)

Aspectos 
negativos 

0
(0%)

Importância 
de receberem 
uma medalha 

3
(12,5%)

Aspectos 
positivos 
sobre o jogo 

13
(54,2%)

Importância de 
treinarem o que 
aprenderam 
depois da
a explicação

11
(45,8%)

Aspectos técni-
cos que apren-
deram de forma 
incorrecta

1
(4,2%)

Aspectos técni-
cos que apren-
deram de forma 
correcta

12
(50%)

Aspectos rela-
tivos ao tipo de 
representações 
do livro

8
(33,3%)

AO

Aspectos 
positivos sobre 
a forma como a 
informação 
foi explicada

AS BS BT BR BP BJ CA DS GC HV JS JC JP LJ LM LO LF MM MC MS RR TD VM

6
(25%)

Tabela 6
Análise dos desenhos 
das crianças do grupo 
de amostra
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sentiram, o que gostaram, o que não gostaram, etc. Algumas crianças 
optaram por fazê-lo sob a forma de texto, outras através de desenhos e 
algumas com ambas as formas (Anexo D). Esses registos foram analisados 
segundo nove pontos diferentes, com o objectivo de retirar do que elas 
quiseram transmitir algumas conclusões (Tabela 5).

Várias crianças referiram aspectos relacionados com a apresentação 
feita à turma sobre o que fazer em caso de paragem cardio-respiratória 
através do livro desenvolvido. As crianças demonstraram muito 
entusiasmo na forma como lhes foi transmitida a informação (fig. 267, 

268). Esse entusiasmo foi inclusivamente referido de forma muito 

Fig. 268
Excerto de um desenho 
em que a criança 
demonstra entusias-
mo pela forma como 
a informação foi 
transmitida
Autoria: "AS", 2011

Fig. 267
Excerto de um desenho 
em que a criança 
demonstra entusias-
mo pela forma como 
a informação foi 
transmitida
Autoria: "JP", 2011
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objectiva por parte de algumas das crianças nos seus textos; uma delas 
afirmou: “Foi feito para nós e bem explicada” (“LO”, 2011). Das 24 crianças, 
8 (33,3%) transmitiram nos seus textos/desenhos que gostaram da 
apresentação em específico, com frases como “Eu adorei a apresentação (...)” 
(“BT”, 2011); “A apresentação foi maravilhosa” (“LM”, 2011).

Foi interessante verificarmos que, nalguns dos desenhos (25%), as 
crianças fizeram referência à forma como a informação está organizada 

Fig. 269
Excerto de um desenho 
em que a criança 
destacou as partes do 
corpo associadas aos 
sentidos
Autoria: "AO", 2011

Fig. 270
Excerto de um desenho 
em que a criança 
destacou as partes do 
corpo associadas aos 
sentidos
Autoria: "AO", 2011
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no livro (através da indicação do que deve ser feito com cada sentido). 
Uma das crianças fê-lo de forma muito efectiva, representando uma 
figura humana e destacando ao lado as várias partes do corpo mais 
relacionadas com os sentidos (os olhos, as orelhas, a boca, o nariz) (fig. 

270). Apesar de não destacar as mãos e sim os pulmões, é interessante 
que este tenha sido um aspecto que a marcou. Noutros desenhos, esta 
questão do destaque dos sentidos está também presente, apesar de estar 
feita de forma mais subtil. No desenho de “AS” (fig. 268) os olhos da 
figura, que está a ajudar alguém que está caído, estão representados de 
forma muito semelhante aos olhos do personagem principal do livro. 
Também “BS” no seu desenho representa um menino a mostrar as suas 
mãos (fig. 271), tal como acontece no livro quando o personagem mostra 
os seus super-sentidos (fig. 195). No desenho da aluna “BR” (fig. 273) 
esta opta por apenas pintar a caneta os contornos de algumas partes do 
corpo da figura que está a socorrer alguém (os olhos, a boca e as orelhas 
– todas elas partes do corpo relacionadas com os sentidos) e os restantes 
contornos optou por mantê-los a lápis de carvão.

Ainda relativamente à presença de características das representações 
do livro nos desenhos das crianças, algumas representaram figuras a 
socorrer alguém com uma estrela ao peito e/ou com uma capa (fig. 272, 

274), tal como o personagem principal do livro. Desta forma, revelaram 
que memorizaram uma imagem visual do que aprenderam.

Por outro lado, é interessante que, mais de metade das crianças 
(54,2%), tenham feito referência a aspectos técnicos do tema que foi 

Fig. 271
Excerto de um desenho 
em que a criança fez 
referência à questão 
dos sentidos presente 
no livro
Autoria: "BS", 2011

Fig. 272
Excerto de um desenho 
em que a criança 
representou uma figura 
com características do 
personagem principal 
do livro
Autoria: "VM", 2011

Fig. 273
Excerto de um desenho 
em que a criança faz 
referência à questão 
dos sentidos presente 
no livro
Autoria: "BR", 2011
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leccionado (fig. 275, 276, 277, 278). Esse facto demonstra que retiveram as 
informações que aprenderam, bem como a vontade de o enaltecerem, 
revelando interesse na matéria apresentada. Das crianças que referiram 
aspectos técnicos, 12 fizeram-no de forma correcta e apenas uma referiu 
um aspecto de forma incorrecta.

Fig. 274
Excerto de um desenho 
em que a criança 
representou uma figura 
com características do 
personagem principal 
do livro
Autoria: "MC", 2011

Fig. 275
Excerto de um desenho 
em que a criança fez 
referência a aspectos 
técnicos do que 
aprendeu
Autoria: "GS", 2011

Fig. 276
Excerto de um 
desenho em que a 
criança fez referência 
a aspectos técnicos do 
que aprendeu
Autoria: "VM", 2011
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Várias crianças deram muita importância à possibilidade que tiveram 
de treinar o que era explicado no livro. Assim, muitas delas (45,8%) 
representaram-se a si próprias e aos colegas a fazer os gestos que 
aprenderam (fig. 279, 280, 281). 

O jogo foi muito referido pelas crianças (54,2%), mostrando a impor-
tância que deram ao facto de poderem pôr em prática o que aprenderam 
de uma forma lúdica. Sobre este aspecto, algumas crianças frisaram: 
“(…) aprendi muito com um jogo.” (“MM”, 2011); “Gostei muito do jogo, pois fiquei a 
aprender muito e também, ao mesmo tempo diverti-me!!!” (“BT”, 2011).

Nos desenhos em que representaram o jogo (fig. 282, 285), é interessante 
verificar como os símbolos presentes nas diferentes casas do jogo foram 
memorizados pelas crianças, pois estas representaram-nos de forma 
semelhante, mostrando que a linguagem utilizada é acessível e eficaz.

Fig. 277 e 278 
Excertos de um 
desenho em que a 
criança fez referência 
a aspectos técnicos do 
que aprendeu
Autoria: "AO", 2011



256

Fig. 279
Excerto de um desenho em que a criança expressou 
a importância de ter treinado o que aprendeu
Autoria: "JS", 2011

Fig. 280
Excerto de um desenho em que a criança expressa 
a importância de ter treinado o que aprendeu 
Autoria: "MM", 2011)
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Fig. 281
Excerto de um desenho em que a criança expressou 
a importância de ter treinado o que aprendeu
Autoria: "MC", 2011

Fig. 282
Excerto de um desenho em que a criança representou o jogo
Autoria: "CA", 2011
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Algumas crianças (12,5%) incluíram nos seus registos o facto de terem 
recebido uma medalha (fig. 283, 284, 289). 

A maioria dos alunos (75%) utilizaram nos seus textos a expressão 
“gostei muito” ou expressões similares (fig. 286, 288, 289, 299). Algumas 
enalteceram a importância do que aprenderam (fig. 284, 291) com frases 
como: “Já sei salvar uma vida (...) com estas informações já sei ajudar!” (“VM”, 

2011); “Aprender é importante” (“TD”, 2011); “Já sei ajudar pessoas” (“MM”, 2011).
No final da apresentação foi oferecido um livro à turma que partici-

pou na validação, outro à biblioteca da escola e ainda outro à profes-
sora da turma. Segundo a docente, no dia seguinte à apresentação 
do projecto, alguns alunos pediram para levar um exemplar do livro 
para casa, para terem a possibilidade de vê-lo com mais atenção e 
para poderem mostrar aos pais. Esta partilha com os pais é também 
uma parte importante do projecto porque permite a disseminação dos 
conhecimentos transmitidos. Para além disso, revela uma vez mais o 
interesse das crianças pelo que lhes foi leccionado.

Fig. 285 Excerto de um desenho em que a criança representou o jogo
Autoria: "RR", 2011

Fig. 283
Excerto de um 
desenho em que a 
criança representou 
a medalha
Autoria: "VM", 2011

Fig. 284
Excerto de um desenho 
em que a criança 
representou a medalha
Autoria: "MM", 2011
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Fig. 286

Desenho em que a criança referiu positivamente a experiência
Autoria: "BT", 2011

Fig. 287
Excerto de um desenho 
em que a criança se 
representou a resolver 
um dos desafios do jogo
Autoria: "MM", 2011
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Fig. 288
Desenho em que a criança refere positivamente a experiência
Autoria: "GS", 2011

Fig. 289
Excerto de um desenho em que 
a criança representou a medalha
Autoria: "MS", 2011
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Fig. 291
Excerto de um desenho em que a criança referiu a importância 
do que aprendeu
Autoria: "VM", 2011

Fig. 288
Desenho em que a criança refere positivamente a experiência
Autoria: "GS", 2011

Fig. 290
Excerto de um desenho em que a criança refere positivamente a experiência
Autoria: "MC", 2011
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5.5  Melhorias feitas a partir da validação

O processo de validação do projecto foi também uma forma de avaliação 
dos vários objectos desenvolvidos. Com a análise das performances das 
crianças, bem como as suas reacções, foi-nos possível perceber que aspec-
tos poderiam ser melhorados nos vários materiais didácticos do projecto, 
no sentido de potenciar a aprendizagem e minorar as dificuldades 
sentidas pelos alunos. 

No que diz respeito ao livro, foram acrescentadas algumas informa-
ções e alguns aspectos existentes sofreram refinamentos.

No que diz respeito a aspectos técnicos da matéria que foi leccionada 
às crianças, os alunos revelaram algumas dificuldades nas suas 
performances, que considerámos que poderiam ser evitadas ou minoradas, 
colocando alguma informação adicional ou fazendo pequenos 
refinamentos em aspectos existentes.

A primeira dificuldade revelada pelas crianças foi o facto de não se 
lembrarem que, a partir do momento em que inclinavam a cabeça da 
vítima para trás, deviam verificar se esta se mantinha sempre nessa 

Fig. 292
Criança do grupo de 
amostra a ler o livro

••
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Com uma das tuas mãos coloca o dedo indicador e 
o dedo médio no queixo da pessoa e coloca a tua outra 
mão na sua testa. Depois inclina a cabeça da pessoa 
ligeiramente para trás.

Atenção! A partir de agora deves certificar-te que a 
cabeça da pessoa se mantem sempre inclinada.

18 19

1.

indicador
médio

posição. Nesse sentido, considerámos relevante colocar uma nota no 
spread do livro em que é explicado como inclinar a cabeça da vítima 
(fig. 293), para não se esquecerem de verificar esse aspecto.

A segunda dificuldade, diz respeito a dois aspectos sobre o que deve 
ser dito ao operador do 112 quando estamos perante uma situação 
de emergência. Os alunos revelaram alguma dificuldade em explicar 
concretamente onde estavam, não sabendo ao certo que informações 
deveriam dar. Assim, em lugar de ser referido apenas que devem 
dizer onde estão, tal como acontecia na versão do livro apresentada às 

Fig. 293
Spread do livro sobre 
como permeabilizar 
a via aérea depois de 
acrescentada uma 
informação
21,6x41 cm
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crianças, no livro melhorado (fig. 294) passou a ser indicado com mais 
exactidão o que deve ser dito: “Explica muito bem onde estás: a cidade, 
o nome da rua (se souberes) e dá pontos de referência, ou seja, explica o 
que está à tua volta, por exemplo um mercado, uma escola...” (fig. 294). 
Ainda quanto à chamada que deve ser realizada para o 112, as crianças 
revelaram também alguma dificuldade em explicar o que já tinham 
feito para socorrer a vítima e por isso foi também acrescentado nesse 
spread uma frase que expõe sucintamente o que já fizeram até essa fase 
do socorro. Como foi necessário explicar de forma mais precisa o que 

Fig. 294
Spread do livro sobre 
que informações 
dar quando se liga 
112 antes e depois 
dos refinamentos 
efectuados
21,6x41 cm
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deve ser dito quando se liga 112, esta informação tornou-se demasiado 
extensa. Por esse motivo, sentiu-se a necessidade de neste spread se desta-
car as palavras-chave de cada um dos tópicos que devem ser referidos: o 
quê, onde, o número, idade, sexo, o que fizeste (fig. 294). Ao memorizarem 
os tópicos as crianças ficarão com um “guia” que poderá ser útil quando 
se depararem com uma situação real.

Outro problema que detectámos nas performances das crianças foi na 
compreensão de qual a zona das mãos que deviam pousar no peito da 
vítima quando realizavam compressões. Como este aspecto não era 
indicado no livro (apenas era indicada qual a posição das mãos), todas 
as crianças colocavam as mãos por inteiro no peito, quando o correcto 
é pousar apenas uma zona específica. Com o objectivo de colmatar 
este erro, foi acrescentada no livro uma representação das mãos vistas 

Fig. 295
Representação e indicações 
acrescentadas ao spread do livro 
sobre como efectuar compressões

Fig. 296 Spread do livro sobre como efectuar 
compressões depois dos refinamentos efectuados
21,6x41 cm

A parte da mão assinalada 
a vermelho é a que deves 
pousar no peito da pessoa.

mãos 
vistas 
de baixo
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Coloca a máscara de oxigénio em cima do nariz e da boca 
da pessoa. A parte mais estreita deves pô-la na zona do nariz, assim:

Sopra na máscara de oxigénio duas vezes, assim:

TEMPO QUE DEMORA

...

0 1 2 3

Sopra
1 segundo                                                                          

Afasta a boca
e espera 2 segundos

Sopra
1 segundo                                                                          

4 segundos

31

3.

1.

Se tiveres uma 
máscara de bolso 
numa mala de primeiros socorros, 
continua nesta página 
para veres o que deves fazer

30

2. Com uma mão segura a parte mais 
estreita da máscara e com a outra a parte mais 
larga. Pressiona bem para baixo.

É ao suprares na máscara 
que fazes com que a pessoa 
continue a respirar.
Com este gesto fazes algo 
idêntico ao que acontece na 
respiração boca-a-boca que 
costumas ver nos filmes, mas 
com a máscara proteges-te.

SABER MAIS...

Fig. 298 Spread do livro sobre como efectuar insuflações 
depois dos refinamentos efectuados
21,6x41 cm

Fig. 297
Representação acres-
centada ao spread 
do livro sobre como 
efectuar insuflações

de baixo (fig. 295, 296), onde está assinalada qual a zona que deve ficar 
pousada no peito da vítima. 

Outra dificuldade sentida, foi na forma como a máscara de bolso 
deveria ser agarrada quando é colocada no rosto da vítima. Como neste 
ponto não era feita qualquer referência sobre a forma como as mãos 
deveriam estar posicionadas, as crianças revelaram muita hesitação 
quando tinham de colocar a máscara. Assim, foi acrescentada uma 
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representação (vista de cima – a visão do utilizador) da forma como as 
mãos deveriam ser colocadas (fig. 297, 298). Outro pormenor relevante 
que não era referido e foi importante acrescentar foi a necessidade de se 
pressionar bem a máscara para baixo, de forma a que esta se moldasse à 
face da vítima (fig. 297).

Para além dos problemas demonstrados pelas crianças na realização 
de aspectos técnicos do socorro, sentimos também alguma hesitação na 
leitura, por parte das crianças, nos spreads do livro em que é levantada 
uma pergunta e são apresentadas as duas respostas possíveis 

Fig. 299
Spread do livro 
sobre o que fazer se 
a vítima responde 
antes e depois 
dos refinamentos 
efectuados
21,6x41 cm
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(fig. 299). Nestes spreads apenas uma das respostas é relevante – a resposta 
que confirma que a pessoa está ou poderá estar em paragem cardio-
-respiratória. A resposta contrária deve, por isso, ser indicada apenas 
como apontamento. Contudo, essa diferenciação não era clara e as 
crianças ao lerem demoravam algum tempo a compreender que a 
resposta mais à direita era apenas uma pequena indicação e não estava 
relacionada com a representação e explicação presentes nesse spread. 
Considerámos por isso pertinente facilitar a leitura e a compreensão do 
que é lido, trabalhando graficamente o texto. A solução passou por uma 
diferenciação mais marcada dos passos que não fazem parte da linha de 
raciocínio principal do que fazer em caso de paragem cardio-respiratória 
(fig. 299, 300). Por exemplo, quando é levantada a pergunta “a pessoa 
responde?”, a explicação do que fazer caso a resposta seja “sim” é descrita 
apenas como um pequeno apontamento, sobre um rectângulo cinzento, 
de forma a diferenciar-se do resto da informação e para que não se 
destaque (fig. 299, 300). 

Por outro lado, no decorrer da apresentação do livro, sentimos a 
necessidade de acrescentar alguns porquês, explicações e enquadra-
mentos para melhorar a compreensão do conteúdo do livro, por parte 
das crianças. Considerámos uma mais valia que esses aspectos fossem 
incluídos nalgumas páginas da história. 

A primeira necessidade foi a de explicar às crianças, de forma simples, 
o que é uma paragem cardio-respiratória. Para isso, optámos por 
explicá-lo através da desconstrução da expressão (paragem – parou, 
cardio – coração, respiratória – respiração), para explicar que significa 

Mas se sim, se a pessoa 
te responder, tenta 
apenas ajudá-la no que
ela precisar.
 

Fig. 300
Excerto que sofreu 
refinamentos sobre o 
que fazer se a vítima 
responde

Fig. 301
Spread acrescentado 
ao livro com 
explicação sobre 
a forma como a 
informação está 
organizada no livro
21,6x41 cm
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que o coração da pessoa parou e ela deixou de respirar (fig. 302, 303). Essa 
desconstrução foi trabalhada de forma gráfica, com a utilização de cores 
e símbolos para que fosse facilmente compreendida.

Sentiu-se também a necessidade da criança, antes de entrar na parte 
do livro em que é exposto passo a passo o que deve ser feito na situação 
de emergência em questão, tivesse uma explicação da forma como a 
informação iria estar organizada. Desta forma, considerámos muito 
relevante acrescentar um spread ao livro, em que é indicado que as dife-
rentes acções que devem ser tomadas para socorrer uma vítima, serão 
sempre expostas mencionando o que deve ser feito com cada sentido 

Esta pessoa estava caída no chão por estar em
paragem cardio-respiratória... ou seja...

parou coração respiraçãoo e a Fig. 302
Excerto do spread 
do livro em que é 
expicado o que é uma 
paragem cardio- 
-respiratória depois 
dos refinamentos 
efectuados

Fig. 303 Spread do livro em que é explicado o que é uma paragem 
cardio-respiratória depois dos refinamentos efectuados
21,6x41 cm
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(a visão, a audição, etc.) (fig. 301). Desta modo, a criança fica alerta para 
o forma como a informação é organizada e isso leva-a a retirar mais 
conhecimentos daquilo que é apresentado no livro. Com este spread 
tentámos contrariar a tendência que, segundo Peeck (1993, citado em 

Schroeder et al., 2009) e Weidenmann (1989, citado em Schroeder et al., 2009), 
existe nos seres humanos, de não se focarem nas imagens (ver pág. 57-58). 
Seguindo alguns dos conselhos de Peeck (1993, citado em Schroeder et al., 

2009), alertámos as crianças sobre quais os aspectos em que deviam focar 
a sua atenção e o que deviam procurar em concreto nas imagens.

Outro aspecto que considerámos imprescindível alterar no livro, está 
relacionado com a relevância de ser explicado às crianças o porquê 
dos gestos que irão fazer e porque os farão dessa forma e não de outra. 
Na versão do livro apresentada às crianças, era feita apenas uma 
pequena explicação no final da história sobre a importância dos gestos 
que aprenderam (fig. 205). Depois da experiência da apresentação do 
conteúdo do livro, considerámos fundamental ter essas informações 
descritas de forma mais detalhada e que fossem expostas numa fase 
inicial e não no final (fig. 304). Considerámo-lo muito relevante no sentido 
das crianças entenderem de forma consistente o que iriam fazer e não 
que apenas repetissem gestos de forma mecânica, sem compreendê-los. 
Para além disso, sentimos também que era muito importante motivar 
inicialmente os alunos, explicando a enorme importância dos gestos que 
iriam aprender.

Neste mesmo contexto de adicionar algumas explicações, nalgumas 
páginas foram acrescentadas informações, intituladas “saber mais”. 

Fig. 304
Spread acrescentado 
ao livro em que 
são explicados 
os benefícios e a 
importância da 
temática exposta
21,6x41 cm
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Fig. 306
Spread sobre como fazer 
compressões depois de 
acrescentadas algumas 
explicações intituladas 
“saber mais”
21,6x41 cm

É com este gesto que 
fazes com que o coração 
da pessoa comprima e 
descomprima. Ou seja, 
fazes com que o coração 
continue a bater e assim 
fazes o sangue circular!

SABER MAIS...

Pressiona o peito (compressões) cerca de 5cm 
para baixo (no máximo 6cm) e depois deixa o peito 
vir para cima. Faz isso 30 vezes!

Quando dizes um “número” pressiona o peito para baixo;
quando dizes “iiih” deixa o peito vir a cima.

Mantém os braços bem esticados;

A – 0 cm

B – 5 cm

“iiih” “dois” “iiih”
CONTA 
ASSIM

TEMPO 
QUE 
DEMORA

...

...

0 1 2 3

“três”

segundos

“um”

29

2.

1.

5 cm – B

0 cm – A

28

É com este gesto que 
fazes com que o coração 
da pessoa comprima e 
descomprima. Ou seja, 
fazes com que o coração 
continue a bater e assim 
fazes o sangue circular!

SABER MAIS...

Fig. 305
Informação 
acrescentada no 
spread sobre como 
fazer compressões 
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É disso exemplo a indicação, no spread em que é ensinado como efectuar 
compressões, que é aquele gesto que fará o sangue da vítima continuar a 
circular (fig. 305, 306). 

Apesar das crianças não terem revelado dificuldades em compreende-
rem a definição de “emergência” presente na versão do livro que lhes foi 
apresentada, considerámos benéfico explicar de forma mais simples essa 
definição, com base no material para crianças desenvolvido pelo INEM 
(fig. 307, 308). 

* emergência – quando há um 
acidente grave ou alguém fica doente 
de repente (exemplos: intoxicações, 
hemorragias graves, fracturas...)

Fig. 307 Spread em que é 
explicado o que é uma 
emergência
21,6x41 cm

Fig. 308
Excerto do spread 
em que é explicado o 
que é uma emergência

Tabela 7
Resumo das melhorias 
feitas no livro 
“Em caso de paragem 
cardio-respiratória 
o que deves fazer” 
após a validação
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pp. 12-13 Como não era evidente 
que quando haviam duas 
respostas possíveis a 
uma pergunta que era 
levantada durante a 
explicação do socorro 
a mais à esquerda era 
a relevante e a outra 
apenas um apontamen-
to, havia da parte das 
crianças hesitação na 
leitura.

pp. 16-17Hesitação na 
leitura

Foi feita uma diferenciação mais 
marcada da resposta que não 
faz parte da linha de raciocínio 
principal.

pp. 26-27

pp. 22-23

pp. 18-19

pp. 18-19

PÁGINAS

pp. 14-15

TIPO DE 
DIFICULDADE

Quando ligam 112 
explicarem exactamente 
onde estão/onde é o 
local da emergência.

Quando ligam 112 
explicarem o que já 
tinham feito para socorrer 
a vítima. 

Saberem qual a zona das 
mãos que devem pousar 
no peito da vítima quando 
realizam compressões.

Saberem como segurar 
a máscara de bolso 
quando a colocam no 
rosto da vítima.

DIFICULDADE
NOVAS 

PÁGINAS

pp. 18-19

MELHORIA(S) EFECTUADA(S)

Acrescentou-se frase que relembra 
esse aspecto.

Passou a ser indicado com mais 
exactidão o que deve ser dito 
sobre o local onde estão (a cidade, 
a rua e pontos de referência (o que 
está à volta)).

pp. 22-23

Realização 
de aspectos 
técnicos de 
socorro – 
Permeabilizar a 
via aérea

Lembrarem-se que a 
cabeça da vítima tem 
de se manter inclinada 
a partir do momento em 
que a inclinavam.

Realização 
de aspectos 
técnicos de 
socorro 
– Ligar 112

Realização 
de aspectos 
técnicos de 
socorro 
– Ligar 112

pp. 22-23 Passou a ser indicado 
sucintamente o que já se fez até 
essa fase do socorro.

Como o texto sobre que 
informações dar quando se liga 
112 se tornou demasiado extenso, 
destacou-se mais as palavras- 
-chave de cada tópico que deve 
ser mencionado.

Realização 
de aspectos 
técnicos de 
socorro – 
Compressões

Acrescentou-se representação das 
mãos, vistas de baixo, na posição 
de realizarem compressões, com 
a indicação da zona que deve ficar 
pousada no peito da vítima.

pp. 26-27

pp. 30-31Realização 
de aspectos 
técnicos de 
socorro – 
Como segurar 
a máscara de 
bolso

Acrescentou-se representação da 
máscara de bolso e das mãos, que 
demonstra como a máscara deve 
ser segurada.
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pp. 26-27 Durante a validação 
sentimos que havia 
a ausência de uma 
indicação que é 
precisamente quando 
realizam insuflações 
que fazem com que a 
vítima continue a respirar 
artificialmente. 

pp. 30-31Ausência de 
explicação

Quando é explicado como devem 
ser realizadas as insuflações, 
acrescentámos a indicação que é 
quando realizam esses gestos que 
fazem com que a vítima continue a 
respirar artificialmente. Nesta fase 
considerámos também pertinente 
fazer referência à respiração boca 
a boca, porque é algo que faz 
parte do imaginário das crianças, 
devido aos filmes.

pp. 24-25 Durante a validação 
sentimos que havia 
a ausência de uma 
indicação que é precisa-
mente quando realizam 
as compressões que 
fazem com que o coração 
da vítima comprima e 
descomprima, logo, 
que o sangue continue 
a circular.

pp. 28-29Ausência de 
explicação

Quando é explicado como devem 
ser realizadas as compressões, 
acrescentámos a indicação que é 
quando realizam esses gestos que 
fazem com que o sangue continue 
a circular.

Durante a validação 
sentimos que havia 
a ausência de uma 
explicação clara, que 
fosse dada numa fase 
inicial, sobre o porquê 
dos gestos que iam 
aprender e a sua 
importância.

Acrescentámos um spread na fase 
inicial do livro que explica o porquê 
dos gestos que as crianças vão 
aprender, para que elas não se 
limitem a repetir acções de forma 
mecânica. O spread salienta ainda 
a importância de saberem o que 
fazer numa situação de paragem 
cardio-respiratória, para motivá-las 
logo na fase inicial.

pp. 8-9Explicação 
no final que 
sentimos que 
deveria ser 
dada no início e 
de forma mais 
detalhada

pp. 6-7 Durante a validação 
sentimos que havia 
a ausência de uma 
explicação simples do 
que é uma paragem 
cardio-respiratória. 

pp. 6-7Ausência de 
explicação

Foi representada de forma gráfica 
a desconstrução da expressão: 
“paragem” – parou; “cardio” – 
o coração; “respiratória” – e a 
respiração.

Durante a validação 
sentimos que havia 
a ausência de uma 
explicação da forma 
como a informação 
estava organizada.

Acrescentámos um spread ao 
livro em que é indicado que as 
diferentes acções do socorro vão 
ser explicadas mencionando o que 
deve ser feito com cada sentido.

pp. 10-11Ausência de 
explicação

pp. 30-31
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Quanto à ficha Ganhei super-sentidos, surgiram algumas dúvidas, por 
parte das crianças, na forma como deveriam desenhar o seu rosto e ao 
mesmo tempo representarem as mãos levantadas, para mostrarem o 
super-sentido do tacto. Assim, considerámos importante acresecentar 
na ficha (fig. 309) um pequeno desenho que se encontra num dos spreads 
do livro (fig. 195), em que o personagem principal está precisamente a 
mostrar os seus super-sentidos nessa posição. Desta forma, as crianças 
têm uma imagem segundo a qual se podem guiar.

Fig. 309 Ficha 
"Ganhei super- 
-sentidos" 
depois dos 
refinamentos 
efectuados
29,7x21 cm
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Fig. 310
Duas cartas do jogo "Party & 
Company primeiros socorros", com 
o desafio "Palavra-proibida" alterado
20,3x13,8 cm

No que diz respeito ao jogo Party & Company primeiros socorros, quatro 
dos cinco desafios que o constituem, mostraram ter um grau de dificul-
dade adequado. Pelo contrário, o desafio “Palavra-proibida”, revelou ter 
alguma complexidade, tendo em conta a idade do público-alvo a que 
se dirige. Isso verificou-se porque as crianças fixavam-se nas palavras 
que não podiam dizer e não conseguiam pensar noutras. Assim sendo, 
considerou-se importante que este pequeno jogo, em vez de ter uma 
palavra que é necessária explicar e mais quatro palavras que não podem 
ser mencionadas, passasse a pedir apenas que se explicasse uma palavra 
sem mais restrições (fig. 310). 
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Resumo capítulo 5:

Este capítulo descreve todo o desenvolvimento da investigação activa. 
Num primeiro momento procedemos à definição do público-alvo. 
Definimos que seriam as crianças dos 8 aos 10 anos. Desta forma, 
pretendemos possibilitar que as crianças tenham contacto com várias 
temáticas sobre primeiros socorros no 1º ciclo de escolaridade. Isso 
permite que os alunos aprofundem e aperfeiçoem esses conhecimentos ao 
longo de todo o seu percurso escolar. Na escolha da faixa etária seguimos 
também as recomendações dadas por alguns estudos que apontam as 
crianças do 1º ciclo como capazes de aprenderem estas matérias.

Num segundo momento procurámos conhecer a forma como as 
crianças dos 8 aos 10 anos pensam, como memorizam informação, como 
descodificam mensagens e como interpretam representações visuais. 
Todos estes aspectos foram essenciais na definição das características 
da colecção que desenvolvemos, intitulada "Primeiros socorros para 
crianças".

Ainda numa fase inicial da investigação activa definimos os temas e 
os objectos que constituiriam a colecção. Devido às restrições de tempo 
apenas desenvolvemos os objectos ligados à temática "Paragem cardio-
-respiratória" (um livro, um cartaz e um desdobrável), os jogos e as 
recompensas para as crianças.

Estruturámos o desenvolvimento do livro através dos passos que 
Ben Fry definiu como essenciais para o desenvolvimento de uma boa 
representação visual de dados: definição clara do projecto, recolha de 
dados, organização de dados, filtragem do que é importante, aplicação 
de um método de análise de dados, escolha do método de visualização e 
utilização de métodos de interacção com o utilizador.

A definição das características do livro permitiu-nos também transpô-
-las para um cartaz e um desdobrável. A informação foi reestruturada e 
adaptada para estes dois objectos. 

Para que as crianças pudessem colocar em prática e consolidar os 
conhecimentos que adquiriram de forma lúdica desenvolvemos dois 
jogos; adaptámos o jogo "Twister" e o "Party & Company" – utilizámos 
as suas regras e transposémo-las para jogos sobre primeiros socorros.

Por fim, produzimos as duas recompensas para serem entregues às 
crianças, ambas com o objectivo que elas se sintam valorizadas pelo que 
aprenderam.

Depois de expostos todos os objectos concluídos, procedemos à 
descrição da validação do projecto. À medida que o livro foi apresentado 
às crianças estas tiveram a oportunidade de porem em prática todos 
os gestos e acções que iam aprendendo. O entusiasmo das crianças 
para o realizarem foi notório, bem como para lerem o livro em voz 
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alta e para responderem a perguntas que iam sendo colocadas sobre 
a matéria. Visto as crianças terem revelado uma boa retenção dos 
conhecimentos expostos depois da apresentação do livro foram entregues 
as recompensas. No final, as crianças jogaram o jogo "Party & Company 
Primeiros Socorros" e revelaram capacidade de porem em prática no 
jogo aquilo que aprenderam. 

Toda a validação foi filmada para que as filmagens fossem posterior-
mente analisadas segundo vários pontos, com o objectivo de retirar 
conclusões através da observação das reacções e comportamento das 
crianças. Essa análise revelou algumas dificuldades sentidas pelas 
crianças na realização de determinados pormenores nalgumas acções 
do socorro. Considerámos que todas essas dificuldades poderiam ser 
colmatadas ou minoradas através de refinamentos na transmissão da 
informação. Todos esses refinamentos foram expostos e explicados. 

A investigação activa permitiu-nos então desenvolver um conjunto de 
objectos que através da validação comprovamos que poderiam contribuir 
para uma boa aprendizagem das crianças sobre a matéria "paragem 
cardio-respiratória".
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III  @  Conclusões e
recomendações





O capítulo final apresenta as conclusões reti-
radas com o desenvolvimento desta inves-

tigação. Inclui também a exposição de quais os 
contributos que o estudo trouxe para o conheci-
mento. Finalmente são ainda deixadas algumas 
linhas direccionadas para futuras investigações.

CAPÍTULO 6
Conclusões e 
recomendações

❦
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6.1 Conclusões e contributos para o conhecimento

Com a realização deste estudo tivemos a oportunidade de aprofundar 
conhecimentos na área do design de comunicação, quer ao nível da 
investigação científica, quer ao nível do desenvolvimento de um projecto.

Na primeira fase, através da crítica literária contribuímos para incre-
mentar o conhecimento sobre o design de informação: da sua história, 
da forma como foi evoluindo a sua aplicação ao longo dos tempos, das 
estratégias que utiliza na transmissão de informação e das contribuições 
que pode dar para melhorar a aprendizagem de novos conteúdos.

Por outro lado, houve um contributo para o conhecimento pelo facto 
de terem sido relacionadas duas disciplinas que ainda não haviam sido 
cruzadas quer em projectos nacionais, quer internacionais. Desta forma, 
o design de informação contribuiu, com a sua capacidade de selecção, 
organização e representação de dados, para a aprendizagem de outra 
área de estudo: os primeiros socorros. Respondemos a este objectivo 
chegando a uma forma clara e objectiva de transmitir conhecimentos 
sobre primeiros socorros através de princípios e estratégias do design de 
informação. Para além disso, adequámos esta resposta ao público-alvo 
para o qual trabalhámos, conseguindo um equilíbrio entre a ilustração 
infantil e representações claras e objectivas.

Durante todo este percurso, procurámos obter conclusões sobre como 
o design de informação pode ser aplicado e quais os seus benefícios. 
Procurámos fazê-lo aplicando-o numa forma e num contexto concretos: 
na aprendizagem de primeiros socorros por parte das crianças (dos 8 aos 
10 anos). A aplicação do design de informação numa situação específica 
permitiu-nos chegar a resultados e conclusões objectivas. Numa fase 
inicial analisámos de que modo esta disciplina poderia ter sido uma mais 
valia nalguns projectos já existentes sobre primeiros socorros para um 
público-alvo igual ou idêntico. Fizemo-lo através de comparações dos 
materiais distribuídos e/ou apresentados às crianças com infografias de 
grande qualidade ao nível da transmissão de informação e com teoriza-
ções de designers. Numa fase posterior, realizámos uma investigação 
activa da qual resultou uma colecção de material didáctico para crianças 
sobre primeiros socorros, em que todos os objectos tinham como princi-
pal objectivo garantir uma transmissão de informação eficaz.

As opções finais, aplicadas nos diferentes materiais, resultaram de 
toda a investigação prévia e das inúmeras experiências que foram sendo 
testadas durante o desenvolvimento dos mesmos. Dessas opções, importa 
destacar:
• O equilíbrio encontrado entre o desenho infantil e representações 
claras e objectivas na forma como transmitem informação;

••
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• A utilização do interesse das crianças nos objectos realizados, por 
exemplo, a utilização de uma história ao invés de ser apenas um manual 
de instruções;
• A organização da informação de forma simples, através da indicação 
do que deve ser feito com cada sentido, que permite que a criança 
entenda claramente os diferentes passos que deve fazer para socorrer 
alguém na situação de emergência abordada.

Com o projecto desenvolvido no âmbito desta investigação, responde-
mos à questão de investigação levantada (“De que modo o design de 
informação pode contribuir para facilitar e melhorar a aprendizagem 
de primeiros socorros das crianças entre os 8 e os 10 anos?”) criando 
uma hipótese de colecção de materiais didácticos para o público-alvo 
indicado, que utiliza diversos princípios do design de informação.

O desenvolvimento deste projecto permitiu-nos igualmente confirmar 
o argumento levantado num primeiro momento da investigação. Assim, 
depois de alguns dos objectos criados terem sido testados junto do grupo 
de amostra, podemos confirmar que o design de informação, através 
das estratégias que aplica na selecção, organização e representação da 
informação, pode efectivamente contribuir para facilitar e melhorar 
a aprendizagem de primeiros socorros das crianças entre os 8 e os 10 
anos. As crianças conseguiram pôr em prática, em situações simuladas, 
aquilo que aprenderam à medida que as temáticas iam sendo expostas. 
Para além disso, conseguiram utilizar os conhecimentos adquiridos no 
jogo que tiveram oportunidade de jogar. Numa futura investigação seria 
importante verificar qual a informação retida pelas crianças 30 dias 
depois de lhes ser ensinada a temática, bem como 6 meses depois. Estas 
análises permitiriam aperfeiçoar as informações contidas nos objectos, no 
sentido de serem cada vez mais facilmente assimiladas pelas crianças. 

Para complementar esta investigação seria também importante 
desenvolver uma investigação do ponto de vista dos professores do 
ensino primário, com vista a perceber que dificuldades poderiam 
ser sentidas pelos docentes ao leccionarem primeiros socorros. Seria 
ainda fundamental definir de que forma estes conhecimentos iriam ser 
transmitidos aos professores, para que eles posteriormente ensinassem 
os seus alunos. Um hipótese seria fazê-lo através da colaboração de 
profissionais do INEM, que leccionariam os conhecimentos relativos 
a estas matérias a grupos de docentes previamente definidos. Nessas 
acções os profissionias do INEM transmitiriam todos os conhecimentos 
necessários sobre primeiros socorros, bem como as melhores estratégias 
para ensinar essas temáticas a crianças, consoante a faixa etária.

A definição prévia das metodologias a aplicar para o desenvolvimento 
deste estudo foi fundamental para o delinear de um caminho coerente 
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com todos os passos necessários para um percurso sólido que culminasse 
num resultado consequente.

É de salientar a importância da interdisciplinaridade para a reali-
zação de um projecto desta natureza: o apoio ao nível do design de 
comunicação e informação dado pelo orientador, a disponibilidade de 
entidades ligadas aos primeiros socorros para reverem aspectos técnicos 
nesse âmbito e a prontidão da escola primária, sem a qual não teria sido 
possível ter um contacto directo com o público-alvo deste projecto, no 
ambiente pretendido.

A definição consistente de uma colecção sobre primeiros socorros, 
com os temas adequados ao público-alvo e a definição das características 
e dos princípios gerais que todos os materiais didácticos da colecção 
deveriam seguir, possibilitam que futuramente esta seja desenvolvida na 
sua totalidade.  Isso fará com que os professores das escolas primárias 
portuguesas possam leccionar de forma eficaz esta temática. Por outro 
lado, os objectos já concluídos permitem que, desde já, seja leccionada 
uma matéria que não faz parte do currículo das escolas (o que fazer em 
caso de paragem cardio-respiratória); matéria essa que, muitas organiza-
ções e especialistas ligados à emergência pré-hospitalar, consideram de 
extrema importância que seja incluída no ensino escolar. Esta é uma 
enorme mais valia visto que todos os gestos leccionados, neste tema em 
específico, são de extrema relevância devido ao impacto que podem ter 
numa vítima, fazendo a diferença entre a vida e a morte.  

Um dos principais contributos para o conhecimento com o desenvol-
vimento deste estudo é então o facto de disponibilizar diversos materiais 
didácticos, adequados às crianças (entre os 8 e os 10 anos), para aprende-
rem aspectos vitais sobre primeiros socorros. Todo este material poderá 
ainda ser um contributo mais significativo, no sentido em que ao ser 
integrado nas escolas poderá chegar a longo prazo a uma quantidade 
considerável da população. Como consequência, o número de pessoas 
com capacidade de prestarem primeiros socorros crescerá e isso fará com 
que sejam vidas salvas e se evitem lesões graves. 

Ainda no contexto escolar, este projecto ao demonstrar formas eficazes 
para melhorar a aprendizagem das crianças, através do design de infor-
mação, poderá ser um contributo para os estabelecimentos de ensino e 
para a aprendizagem das crianças, num âmbito mais geral, se no futuro 
esta disciplina for aplicada noutros contextos e noutras áreas.

A investigação desenvolvida, bem como o projecto que dela resultou, 
demonstra de forma concreta como o design de informação pode ser 
aplicado, expondo todas as suas potencialidades. Isso poderá contribuir 
para despertar o interesse de outras disciplinas na sua utilização. Apesar 
de ser pouco abordado, o design de informação é uma ferramenta útil 
que pode ser aplicada em inúmeras áreas, sempre que haja o objectivo 
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de uma boa transmissão de informação. Neste contexto, a área da saúde, 
num âmbito mais geral e não apenas no âmbito dos primeiros socorros, 
poderá reconhecer qualidades nesta disciplina que poderão ser úteis 
noutros contextos e aplicações. 

As vantagens são evidentes: melhora o acesso à informação, contri-
bui para uma compreensão mais clara e efectiva da informação e 
consequentemente para o aprofundar de conhecimentos e potenciar a 
memória. A forma como trabalha a informação leva a que esta se torne 
transparente e elimine incertezas. Os seus princípios formais e cognitivos 
podem ser aplicados em qualquer comunicação que se pretenda fazer, 
sempre com a garantia que quando são bem aplicados serão uma mais 
valia para que o que é comunicado chegue ao público-alvo eficazmente. 
São exemplos disso a estratégia de organização definida por Richard 
Wurman, intitulada de LATCH, os princípios relacionados com os 
estilos de aprendizagem, a estratégia de utilização de informação que 
já seja familiar ao utilizador para introduzir novos conhecimentos, a 
utilização de metodologias que se centram no utilizador, as estratégias 
que garantem uma boa legibilidade, a capacidade de estruturação da 
informação e de atingir a simplicidade, entre outros.

O design de informação é além disso muito versátil, permitindo 
trabalhar os dados de várias formas consoante o objectivo: clarificar 
e sumariar grandes quantidades de dados (por exemplo gráficos 
relativos a relatórios anuais), clarificar informação complexa (por 
exemplo ilustrações de procedimentos médicos), transmitir alertas de 
forma imediata (por exemplo símbolo de veneno, indicação de descida 
acentuada), contextualizar e explicar determinado problema ou 
situação (por exemplo infografias utilizadas nos jornais para clarificar 
determinado contexto político e económico), providenciar o entendi-
mento de conexões que de outra forma poderiam não ser vistas. 

Saber para quem vamos trabalhar é em qualquer contexto uma 
mais valia. O designer sabe como conhecer o utilizador e por isso 
consegue apontar a mensagem que trabalha de modo a que esta chegue 
eficazmente ao destinatário.

Todos estes aspectos ganham maior relevância no contexto em que 
vivemos, porque nunca houve tantos conteúdos a circular e formas 
tão fáceis de acedermos a eles. Os designers ganham por isso uma 
enorme relevância, porque os grandes fluxos de informação têm de 
ser trabalhados, para que sejam compreendidos pelas pessoas. Caso 
contrário, serão apenas aglomerados de dados, que estão perante nós, 
mas que não chegam efectivamente até nós.

Depois de expostos muitos dos benefícios do design de informação 
espera-se a abertura de novos caminhos para a aplicação desta discipli-
na. Esperamos ter contribuído para que esta deixe de ser reduzida à 
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realização de mapas, gráficos circulares e sinalética de diversos locais 
e passe a ser vista com toda a sua potencialidade.

Esta investigação foi sendo divulgada através de algumas apresenta-
ções realizadas no âmbito escolar durante o desenvolvimento da mesma. 
Posteriormente, após a discussão pública do estudo, todos os materiais 
didácticos desenvolvidos serão dados a conhecer às entidades portuguesas 
que realizam acções de sensibilização e educação de primeiros socorros 
junto das crianças: os Bombeiros, a Cruz Vermelha Portuguesa e o 
INEM. Procurar-se-à ainda apresentar o projecto em conferências 
e seminários relacionados quer com o design de informação, quer com 
os primeiros socorros. 

Com este estudo, esperamos constituir um real contributo para 
o conhecimento científico do design de comunicação.
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6.2 Propostas para futuras investigações 

Reconhecemos uma enorme importância no desenvolvimento de mais 
estudos relacionados com o design de informação, devido à relevância 
que esta disciplina pode ter nos dias de hoje. Num mundo em que 
vivemos rodeados de dados, importa saber seleccioná-los, organizá-los e 
apresentá-los de forma a que a informação chegue às pessoas, sobretudo 
quando se tratam de conteúdos fundamentais. Importa torná-los 
acessíveis e fáceis de entender. 

Com a investigação desenvolvida, podemos concluir que há ainda 
muitas questões a estudar sobre o design de informação e especialmente 
sobre a forma como esta disciplina pode ser aplicada em situações con-
cretas. A oportunidade de aplicarmos as suas estratégias num contexto 
específico permitiu-nos concluir que existem inúmeras áreas em que a 
sua utilização poderia ser uma mais valia significativa.  

No âmbito deste estudo e com os diferentes materiais didácticos que 
criámos, esperamos servir de inspiração na produção de outros projectos 
para a aprendizagem das crianças, em áreas distintas, mas utilizando 
igualmente as estratégias do design de informação. Uma das linhas 
de investigação, poderia centrar-se nos manuais escolares do primeiro 
ciclo, procurando compreender de que forma o design de informação 
poderia contribuir no desenvolvimento destes objectos para uma melhor 
transmissão de informação aos alunos.

Consideramos também relevante o desenvolvimento de um estudo 
sobre a mais valia da aplicação do design de informação em matérias 
relacionadas com a saúde num âmbito mais alargado. Por exemplo, na 
transmissão de informação sobre os doentes entre médicos de diferentes 
especialidades e enfermeiros ou para facilitar a explicação de termos 
médicos complexos a pessoas comuns.

Durante o decorrer deste projecto, sentimos ainda que seria benéfica 
uma investigação centrada na história do design de informação, focando- 
-se no seu progresso, nas aplicações onde foi sendo utilizado ao longo dos 
tempos e nas estratégias que foram surgindo. Seria também enriquecedor 
a realização de casos de estudo relativamente a algumas peças que 
marcaram a história desta disciplina. A análise dessas peças possibilitaria 
que as suas potencialidades na transmissão de informação fossem 
transpostas para outros contextos. Ainda na área da história do design 
de informação, poderia ser abordado o estudo da evolução das instruções 
visuais.

Espera-se que as recomendações possam ser úteis a futuras investiga-
ções e que o conhecimento, na área do design de comunicação em geral 

••
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e no design de informação em particular, seja cada vez mais rico e mais 
abrangente.

Para concluir, resta-nos acrescentar que hoje mais do que nunca, na 
era da informação, a incapacidade ou desconhecimento para desenvolver 
e aplicar conceitos e princípios ligados ao design de informação, gera 
inevitavelmente uma diminuição de oportunidades a todos os níveis na 
nossa sociedade.
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Glossário

Caractere • Toda e qualquer letra, número, pontuação ou símbolo.

Choque • Situação caracterizada pelo fornecimento inadequado de 
sangue aos tecidos, que se não for corrigida rapidamente, coloca a vida 
da vítima em risco.

Circulação • Movimento de sangue dentro dos vasos sanguíneos.

CMYK • Corresponde a: cyan (ciano), magenta, yellow (amarelo) e key 
(que se refere a preto). É um processo de impressão em quadricromia, 
com as quatro cores referidas, que são impressas sob a forma de pequenos 
pontos que se fundem quando são observados à distância de leitura, 
dando origem a uma gama de cores variada.

Compressões/Compressões torácicas • Compressão do esterno, 
com as duas mãos no centro do tórax da vítima, para que este baixe 
entre 4 a 5cm, a um ritmo de 100ct/min. 

Desfibrilhação • Técnica destinada a suprimir a fibrilação ventricular 
por meio de uma descarga eléctrica.

Designer de informação • É um “transformador” que converte a 
matéria-prima informativa numa mensagem identificável, perceptível, e 
compreensível pelo destinatário.

Design de informação • É a disciplina que se dedica à selecção, 
organização e apresentação da informação a um grupo identificado 
de utilizadores, proporcionando o entendimento sobre determinada 
realidade.

Diagrama • É um sistema visual que representa e descreve a relação 
entre pessoas, objectos, conceitos ou o desenvolvimento de um fenómeno 
ou processo.

Fibrilhação • Actividade contínua, não coordenada, do miocárdio, do 
diafragma ou de outros músculos, caracterizada por uma sucessão rápida 
e irregular de contracções e de relaxamentos.
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Flipbook • Conjunto de imagens organizadas sequencialmente, 
geralmente em formato de livro, que ao serem folheadas rapidamente 
dão a impressão de movimento.
Fonte • Conjunto de caracteres com desenhos e traçados com as 
mesmas características, exibindo propriedades visuais semelhantes.
Inconsciência • Privação permanente ou abolição momentânea da 
consciência.

Infografia • Engloba um vasto conjunto de representações usadas nos 
campos da arquitectura, engenharia, anatomia, ciências, comunicação 
social, etc. Em comum utilizam a imagem (ícones e símbolos) para 
descrever o objecto, a situação ou o fenómeno em análise.

Insuflações • Introdução sob pressão de ar numa cavidade natural do 
corpo.

Intoxicação • Acção prejudicial exercida por uma substância sobre um 
organismo.

Layout • Disposição da informação num documento, incluindo o 
formato, a organização gráfica, o tipo de letra e o corpo dos caracteres 
utilizados e todos os aspectos relacionados com a funcionalidade e 
estética do documento.

Mancha de texto • Parte da página ocupada pelo texto, que pode ser 
a uma só medida ou a duas ou mais colunas.

Mapas temáticos • São representações visuais de atributos e relações 
que ocorrem num espaço físico ou num domínio lógico. Não são 
neutrais, nem objectivos – servem os interesses de quem os desenha e 
exigem interpretação. 

Máscara de bolso • Máscara que se coloca na zona do nariz e da 
boca de uma vítima para realizar insuflações no suporte básico de vida.

Página dupla • Conjunto de duas páginas, que se encontram uma ao 
lado da outra numa publicação.

Página ímpar • Página que contém o número ímpar; é habitualmente 
a página da direita numa publicação.
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Página par • Página que contém o número par; é habitualmente a 
página da esquerda numa publicação; é impressa no verso da página 
ímpar.

Paragem cardio-respiratória • Paragem das funções do coração e 
dos pulmões.
Permeabilização da via aérea • Evitar que a via aérea fique 
obstruída, inclinando a cabeça de uma vítima para atrás; para isso a 
vítima deve encontrar-se em decúbito dorsal.

Pictograma • Sinal simbólico representativo de uma ideia, conceito 
ou objecto que procura ser culturalmente neutro e amplamente 
compreensível, comunicando de modo claro e imediato.

Posição lateral de segurança • Também designada por posição 
de recuperação, é a posição indicada para as vítimas inconscientes ou 
prostradas, em que exista ventilação espontânea.

Reanimação cardio-respiratória • Conjunto de medidas (tais como 
a permeabilização da via aérea, compressões torácicas, insuflações...) 
destinadas ao restabelecimento das funções do coração e dos pulmões.

Serifa • Pequenos segmentos de recta que rematam as hastes de alguns 
tipos de letra.

Sinais vitais • São os principais indicadores do funcionamento 
do organismo humano: a ventilação, o pulso, a pressão arterial e a 
temperatura.

Sistema Integrado de Emergência Médica • É um conjunto de 
meios e acções pré-hospitalares e intra-hospitalares, com a intervenção 
activa de vários intervenientes de uma comunidade. Todos esses 
intervenientes estão programados de modo a possibilitar uma acção 
rápida, eficaz, com economia de meios, em situações de doença súbita, 
acidentes e catástrofes. Situações nas quais a demora de medidas 
adequadas de socorro pode acarretar graves riscos para a vida dos 
doentes.

Spread • Conjunto de duas páginas de uma publicação, que se 
encontram uma ao lado da outra.
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Suporte básico de vida • Conjunto de medidas (tais como a permeabilização da via aérea, 
compressões torácicas, insuflações...) destinadas ao restabelecimento das funções do coração e dos 
pulmões. Essas medidas visam a manutenção da vida sem recurso a equipamento específico. 

Tipo de letra • Conjunto de fontes da mesma família. É um conjunto unificado de caracteres, 
cujos desenhos e traçados partilham as mesmas características, exibindo propriedades visuais 
semelhantes e consistentes.

Via aérea • Canais e cavidades pelos quais o ar penetra nos pulmões. 
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Anexo A – Comunicado aos encarregados de educação das crianças do grupo de amostra
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Anexo B – Realização do tabuleiro do jogo "Party Company 
Primeiros Socorros"
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Anexo C – Crianças do grupo de amostra a preencherem 
a ficha "Ganhei super-sentidos"
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Anexo D – Desenhos das crianças do grupo de amostra

Autoria: "LO", 2011
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Autoria: "BR", 2011

Autoria: "MC", 2011
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Autoria: "VM", 2011

Autoria: "AO", 2011
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Autoria: "LF", 2011

Autoria: "MM", 2011
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Autoria: "LM", 2011
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Autoria: "BS", 2011
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Autoria: "DS", 2011

Autoria: "LJ", 2011
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Autoria: "MS", 2011

Autoria: "BP", 2011






