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“Primeiro estranha-se. 
Depois entranha-se. 

(Fernando Pessoa, 1928)01

01  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola#Portugal> [Consult. 25 Agosto 2014]
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Resumo
Lisboa é uma cidade com uma vida cultural muito intensa, e que todos 
os anos recebe milhares de estudantes Erasmus, que se estabelecem na 
cidade e que a querem descobrir e viver. Esta é uma experiência baseada 
na aprendizagem e na vivência por parte de um sujeito com expectativas 
e necessidades face a uma nova cidade e a uma nova etapa da sua vida.

Através de uma metodologia de natureza mista, intervencionista e não-
-intervencionista de base qualitativa apoiada por um grupo de amostra,  
a presente investigação comprovou o valor e as vantagens que uma 
abordagem assente nos princípios e métodos do design centrado no 
utilizador pode ter num projecto de design gráfico.

A abordagem teórica ao design gráfico, à interacção, à experiência do 
utilizador, ao design centrado no utilizador e ao design empático permi-
tiu criar um entendimento acerca do objecto de design gráfico e do seu 
utilizador, assim como de todos os aspectos que lhes estão inerentes. 
Este estudo permitiu consolidar bases que nos permitiram avançar para 
um projecto que envolveu os utilizadores no processo desde o início.

Num primeiro momento realizámos um estudo preliminar composto 
por uma fase de entrevistas e um exercício de probes, a partir do qual foi 
possível definir os requisitos necessários para iniciar o projecto prático. 
Este consistiu na criação do kit inside Lisboa que, em conformidade com 
as condições sociais do presente, visa motivar e facilitar o contacto dos 
estudantes Erasmus com a cidade de Lisboa e consequentemente com a 
sua cultura e cidadãos. Este projecto serviu de caso de estudo à presente 
investigação e foi validado através de um estudo de usabilidade, que con-
duziu a uma fase iterativa de redesenho e optimização do resultado final.

No término deste processo alcançámos um objecto útil e funcional que 
responde às necessidades e expectativas dos seus utilizadores, e que 
ajuda a tornar a visita a Lisboa numa experiência memorável. Este é um 
projecto que contribui para a divulgação, preservação e compreensão do 
património cultural lisboeta junto dos estudantes Erasmus, respondendo 
aos desafios impostos pelo contexto visual e informativo em que se insere.

Palavras-chave

Design gráfico; Design centrado no utilizador; Interacção;  
Lisboa; Património cultural
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Abstract
Lisbon it’s a city that has an intense and characteristic culture which  
receives thousands of Erasmus students every year, who establish 
themselves in the city and want to discover it and live it. This expe-
rience is based on learning and life itself, and has at the center of all 
the action a person with expectations and needs towards a new city 
and a new stage of life.

Through a mixed methodology based on qualitative interventionists 
and non-interventionists methods supported by a sample group, this 
investigation proved the value and benefits that an approach based 
on the principles and methods of user centered design may have in a 
graphic design project.

The theoretical approach to graphic design, interaction, user expe-
rience, user centered design, and emphatic design made possible to 
understand the graphic design object and its user as all its dimensions. 
This study allowed us to acquire background knowledge to initiate a 
project involving the users since its beginning.

In a first moment we developed a preliminary study divided in a round 
of interviews and a probe exercise that allowed us to determine the 
necessary requirements to initiate the practical project. This project 
consisted in the creation of the inside Lisboa kit, that according to the 
social aspects of the present seeks to motivate and improve Erasmus 
students’ contact with Lisbon and therefore with its culture and citi-
zens. This project served as a case study for the present investigation, 
and was validated through a usability study that lead to an iterative 
phase of redesign an optimization of the final result.

At the end of this process we achieved a useful, functional, and pleasant 
object which complies with the needs and expectations of its users, 
and helps to make the visit to Lisbon into a memorable experience. 
This project also contributes to the dissemination, preservation, and 
comprehension of Lisbon’s cultural heritage to Erasmus students, and 
meets the challenges imposed by its visual and informative context.

Keywords

Graphic design; User centered design; Interaction;  
Lisbon; Cultural heritage
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introdução02

Introdução
A cultura e identidade de um país são fortemente marcadas pelo con-
junto de elementos culturais e populares assentes na tradição, pas-
sados de geração em geração. São estas tradições resultantes de um 
processo de recriação colectiva, modificadas com o passar do tempo e 
susceptíveis de serem transmitidas gestual ou oralmente, que definem 
o património cultural imaterial de um país. Este é, assim, um universo 
que engloba os costumes, a música, as práticas sociais, as tradições 
orais e as línguas, presentes no inconsciente colectivo e vistos como 
base da formação cultural. Acrescentando a este conceito o património 
cultural material, que engloba locais, monumentos e objectos históri-
cos preservados ao longo do tempo e considerados importantes para a 
história de uma nação, podemos identificar o património cultural de um 
país, que é encarado como um forte elemento identitário de uma nação.

O facto de Portugal ser um país aberto ao estrangeiro e de Lisboa ser 
uma cidade que todos os anos recebe milhares de estudantes Erasmus, 
que vêm complementar a sua educação em Portugal, cria a oportu-
nidade de explicar a esse público um pouco mais da cultura lisboeta. 
Assim, contribuímos para difusão do património cultural material e ima-
terial da cidade a um grupo de pessoas que se mostra interessado em 
descobrir, conhecer e ter contacto com uma nova cultura. Através dos 
dados fornecidos pela Agência Nacional Erasmus+ (apêndice A), pode-
mos verificar o aumento constante do número de indivíduos que vêm 
para Lisboa ao abrigo do plano de mobilidades Erasmus desde o ano 
académico 2007/2008 (ver figura 1), e constatar a adequação e pertinência 
do objectivo do nosso trabalho.

Esta é uma investigação que se insere no campo científico do design de 
comunicação, mais concretamente no design gráfico enquanto design 
centrado no utilizador, que visa estudar e explorar a relação entre o 
objecto impresso e a pessoa que o usa, através de um caso de estudo 
aplicado à descoberta de Lisboa pelos estudantes Erasmus.

PARTE I
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Figura 1: Estudantes Erasmus 
recebidos por ano académico 
(dados da Agência Nacional 
Erasmus+) (Investigador, 2014)

Ao longo da presente dissertação serão abordados temas como a 
evolução do design gráfico, a interactividade impressa, a experiência 
do utilizador, o envolvimento dos utilizadores no projecto, o design 
empático e a usabilidade, que possibilitaram focar a prática projec-
tual na aplicação dos princípios e metodologias do design centrado no 
utilizador ao contexto dos objectos impressos. 

O desafio a que nos propusemos prendeu-se com a criação e exploração 
de um objecto de design gráfico que leve o utilizador a conhecer e com-
preender Lisboa e os lisboetas, através de uma perspectiva direcionada 
para a “vivência” da cidade, em vez da habitual “visita” à cidade. Para 
tal, tratámos aspectos como os hábitos quotidianos, a forma de estar 
no dia-a-dia, singularidades da cultura lisboeta e a própria língua ver-
nacular, com o objectivo de “ensinar o utilizador a ser lisboeta”. Foram 
também evidenciados pontos atractivos da cidade, assim como locais 
mais marcantes de Lisboa e do dia-a-dia dos seus habitantes de modo a 
criar uma experiência tão holística quanto possível. A nossa intenção foi 
a de motivar o utilizador a conhecer e compreender a cultura lisboeta 
através da descoberta da cidade, dos seus habitantes e dos seus hábi-
tos quotidianos, para que melhor se adapte a Lisboa, ou possa apenas 
experienciá-la de uma forma diferente. Para isso, ao longo de toda a 
investigação o foco principal do projecto foi o utilizador, assim como as 
suas necessidades e expectativas em relação ao fenómeno, de modo a 
dar a melhor resposta possível ao seu problema.

A presente dissertação documenta e descreve todo o processo inves-
tigativo, incluindo a evolução do projecto desde a fase da pesquisa à 
avaliação de um protótipo do produto que permitiu avaliar e optimizar 
o objecto, e consequentemente validar a metodologia aplicada.
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Problematização 
e Questões de investigação
Sendo o património imaterial um componente importante da identi-
dade de um país, a sua preservação e divulgação é fulcral para a diver-
sidade cultural global.

Quando temos contacto com um novo país, temos contacto com uma 
nova cultura que à primeira vista se pode mostrar estranha e até desa-
justada. Dá-se assim um choque cultural que é facilmente ultrapassado 
se vivermos essa nova experiência compreendendo o seu contexto e 
acontecimentos.

A cultura portuguesa é um exemplo dessa situação. Os estudantes 
Erasmus são indivíduos recorrentes em Portugal, nomeadamente em 
Lisboa, que se estabelecem na cidade durante um período contínuo 
de tempo, e que com ela interagem diariamente, numa perspectiva 
de aprender, e não apenas de a visitar. Este é um grupo composto por 
pessoas jovens de variados países, que se mostram dispostas a novas 
experiências e conhecimentos, cuja postura se reflecte na opção de 
completar a formação académica num país distante com uma cultura 
diferente da sua. Contudo, não existe uma forma que leve os estudan-
tes Erasmus a conhecer e compreender Lisboa e os seus habitantes, 
numa perspectiva de “viver” em vez de “visitar” a cidade, de modo a 
que melhor interajam com os hábitos quotidianos lisboetas.

A preocupação com o utilizador e a sua envolvência no processo de 
design tem vindo a crescer ao longo do tempo, sendo que hoje em dia 
é fulcral compreendê-lo para conceber soluções que correspondam às 
suas necessidades e expectativas. Tal como o nome indica, as metodo-
logias de design centrado no utilizador caracterizam-se por colocar o 
utilizador no foco central do projecto, envolvendo-o no processo. Esta 
é uma metodologia assente em métodos e princípios específicos que 
visam entender o utilizador no seu todo, criando um entendimento 
acerca de quem ele é, do que faz e das suas atitudes, que permite ade-
quar o processo de design a uma situação específica. No entanto, esta 
é uma preocupação maioritariamente associada à concepção de inter-
faces e sistemas digitais, que tem vindo a ser introduzida nos projectos 
de design de produto. Apesar da sua importância, esta preocupação em 
conhecer o utilizador ainda não está patente na prática projectual no 
design gráfico. Há então que criar esta consciência e tirar partido deste 
conhecimento, para criar soluções mais agradáveis, eficazes, eficientes 
e funcionais para os utilizadores.

1.
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As questões a que a presente Investigação pretendeu responder no seu 
decurso, são as seguintes:

· Como pode o design gráfico contribuir para a comunicação da cultura lisboeta 
aos estudantes Erasmus, facilitando e motivando a compreensão e conheci-
mento da cidade e dos seus habitantes?

· Como pode uma abordagem assente nos princípios de design centrado no uti-
lizador beneficiar um projecto de design gráfico?
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Objectivos

Objectivos gerais

• Investigar e demonstrar a importância da aplicação das metodolo-
gias e princípios inerentes ao design centrado no utilizador a pro-
jectos de design gráfico;

• Contribuir para a divulgação e comunicação da cultura lisboeta 
aos estudantes Erasmus;

• Contribuir para a preservação do património cultural imaterial 
português e para a sua divulgação junto do público estrangeiro.

Objectivos específicos

• Compreender os estudantes Erasmus, assim como as suas necessi-
dades e expectativas em relação à vida em Lisboa;

• Contribuir para a adaptação dos estudantes Erasmus a Lisboa;

• Motivar os estudantes Erasmus a descobrir a cidade e os seus habi-
tantes, proporcionando-lhes um novo ponto de vista da cidade lis-
boeta e do seu quotidiano;

• Desenvolver e concretizar um projecto cujo resultado final seja útil 
e funcional, capaz de transmitir conhecimento, de envolver o utili-
zador, de o estimular e levar experienciar algo, e de responder aos 
desafios do ponto de vista visual e informativo;

• Contribuir para a consolidação de conhecimentos nas áreas de 
estudo da presente investigação;

• Crescimento pessoal do investigador a nível de autonomia de tra-
balho, e técnicas de investigação.

2.

2.1.

2.2.
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3. Desenho de investigação
No decorrer da presente investigação foi utilizada uma metodologia de 
natureza mista assente em métodos intervencionistas e não-interven-
cionistas de base qualitativa. Partindo do campo investigativo do design 
de comunicação e focando as áreas de investigação do design gráfico e 
do design centrado no utilizador, a presente investigação aborda o tema 
da relação entre o objecto de design gráfico e o seu utilizador.

Com o intuito de responder às questões de investigação já referidas, 
demos início ao primeiro momento metodológico da investigação:  
a abordagem teorizante. Esta metodologia qualitativa não-intervencio-
nista consistiu na recolha, selecção, análise e síntese crítica, da literatura 
mais relevante para o tema a abordar, a partir do cuidado cruzamento 
das palavras-chave previamente definidas. As descobertas permitiram 
desenvolver o enquadramento teórico, que por sua vez foi o ponto de 
partida para constituir o argumento.

Para provar o argumento, recorremos à investigação activa, meto-
dologia qualitativa intervencionista ligada à experimentação, que se 
dividiu em três momentos consecutivos apoiados por um grupo de 
amostra, através da aplicação de métodos e princípios do design cen-
trado no utilizador. Numa primeira fase planeámos e implementámos 
um estudo preliminar através de entrevistas de carácter exploratório e 
um exercício de probes (sondas) administrados a um grupo de sujeitos 
representantes do grupo-alvo que se pretende beneficiar com a pre-
sente investigação. Este momento permitiu consolidar bases que nos 
permitiram passar à segunda fase de cariz projectual em que foi conce-
bido e desenvolvido um protótipo do objecto de acordo com os requisi-
tos pré-estabelecidos. Consequentemente avançámos para o terceiro 
momento da investigação activa: a avaliação.

O protótipo foi submetido a um estudo de usabilidade onde foi ava-
liado por um grupo de amostra composto em parte por sujeitos que 
tinham participado no estudo preliminar, e que tinham algumas 
noções do projecto e expectativas em relação ao seu resultado final, 
e por sujeitos exteriores à investigação que não conheciam o projecto. 
Uma vez que era nossa intenção estabelecer um parâmetro de compa-
ração entre estes dois tipos de sujeitos, tivemos em conta a natureza 
do estudo e as circunstâncias em que este ocorreu, e optámos por criar 
apenas um grupo de amostra, em vez de dois separados. No entanto, 
a diferente natureza dos dois tipos de sujeitos foi um factor tido em 
conta na análise das respostas do estudo.
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A partir dos resultados do estudo de usabilidade, de uma revisão das 
temáticas centrais da investigação e de uma análise cuidada do protó-
tipo, foi possível identificar os problemas de usabilidade e assim retomar 
a fase projectual. O objecto foi assim redesenhado e optimizado para que 
o resultado final fosse ao encontro das necessidades e expectativas dos 
utilizadores, reflectindo o trabalho investigativo.

Dos resultados obtidos foram retiradas conclusões que validaram tanto 
o projecto como a metodologia utilizada, e que permitiram comprovar 
o argumento, consequentemente respondendo às questões de partida. 
Tornou-se ainda possível constituir um real contributo para o conheci-
mento e consolidar um conjunto de recomendações para futuras inves-
tigações na área. Todo este processo pode ser visualizado na figura 2.

No desenrolar do processo investigativo, as questões 
de investigação forma abordadas em três frentes com 
aproximações diferentes ao fenómeno, que formam 
o Triângulo Metodológico da Investigação (figura 3).  
Estas três abordagens ao problema são: a revisão da 
literatura, o estudo preliminar (entrevistas e probes),  
e o estudo de usabilidade, que estando ligadas entre 
si e assentes na mesma base conceptual, estruturam 
a Metodologia Projectual da presente Investigação.  
Uma vez que cada método tem os seus pontos fortes  
e fracos, há que compreender quais os melhores 
inputs com que cada um pode contribuir de modo a 
colmatar as falhas dos restantes.

Figura 3: Triângulo metodológico  
da investigação (Investigador, 2014)
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Enquadramento 
teórico
Para a elaboração do enquadramento teórico efectuámos uma revisão 
da literatura baseada na recolha de material escrito sobre as temáticas 
centrais da investigação, onde foram pesquisadas, analisadas e referen-
ciadas obras dos principais autores das áreas do design gráfico e da sua 
história, design centrado no utilizador, interacção e relação objecto/utili-
zador, ligando as várias áreas de estudo e, delimitando assim o campo de 
actuação da presente investigação.

Figura 4: Diagrama das 
áreas de estudo abrangidas 
pela investigação  
(Investigador, 2014)
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Interactividade impressa

Sobre o design gráfico

“Graphic design works in the world of the Press, of books, of printed 
advertisements, and everywhere the printed word appears, whether 
on a sheet of paper or a bottle.” 02 (Munari, 1966, p.33)

A utilização corrente do termo ‘design’ surgiu 
com a necessidade de referir um esboço ou um 
desenho preliminar, contudo, a partir da Revo-
lução Industrial, este passou a ser utilizado 
para caracterizar uma nova área profissional 
que na altura emergia (Andruchow, 2011b). Por sua 
vez, o termo ‘design gráfico’ foi empregue pela 
primeira vez em 1922, quando William Dwiggins 
o utilizou para descrever a sua actividade pro-
fissional (Meggs & Purvis, 2012). Enquanto área, o 
design gráfico remete a sua origem à indústria da 
publicidade impressa, até então dominada pelos 
“artistas comerciais” (figura 5),03 e só foi reconhecido 
como profissão a partir da segunda metade do 
século XX (Ambrose & Harris, 2009; Hollis, 2011). 

De forma sucinta, o design gráfico pode ser defi-
nido como o negócio de criar ou seleccionar ele-
mentos gráficos e organizá-los numa superfície 
para transmitir uma ideia (Hollis, 2011). Bruce Mau (in Andruchow, 2011a) defende 
que o design é cada vez mais encarado como a capacidade humana de 
planear e produzir consequências desejadas; sendo que, hoje em dia, o 
design gráfico deve ser encarado como algo mais do que uma actividade 
profissional, pois é uma prática que produz impacto social e cultural na 
vida quotidiana (Neves, 2012).   

De acordo com Ambrose & Harris (2009), o próprio sucesso do design 
gráfico tornou-o ainda mais indispensável. Este difundiu-se, aumen-
tando os seus campos de actuação, até se tornar numa área multifun-
cional em que o principal agente é o designer, que desempenha um 
papel essencial no processo de concepção e produção. 

02 t.l. – “O design gráfico opera no mundo da Impressão, dos livros, da publicidade 
impressa, e em todo o sítio que apareça uma palvra impressa, quer seja numa folha de 
papel ou numa garrafa.”

03 Disponível em: <http://archives.rockpaperink.com/content/article.php?id=38&catid=78> 
[Consult. 23 Junho 2014]

4.

4.1.

Figura 5: Peter Behrens, 
Poster publicitário para  
a AEG, 191003 
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Acerca do progresso do design gráfico enquanto ofício, Kruzenski (2011) 
faz a seguinte reparo:

“As a craft, design for printed media has a rich history. (…) It has been 
shaped over several hundred years as both a functional and aesthetic 
discipline, with a deep foundation of principles, practices, theories, and 
professional dialogue. It has gone through many periods, influenced 
by advancement of technologies, politics, and cultural movements.” 04 
(Kruzeniski, 2011)

Esta evolução não teria sido possível sem os avanços tecnológicos que 
se registaram (Meggs & Purvis, 2012). O arranque da produção em massa de 
objectos impressos deu-se em 1440, com a invenção da impressão e dos 
tipos móveis de Gutenberg. Ficou assim marcado o aparecimento do livro 
enquanto objecto portátil, que passou a ser encarado como um objecto 
de rápida reprodução, em vez de único (McLuhan & Fiore, 2001) (ver figura 6).  
Este ganhou um estatuto de referência no design gráfico independen-
temente das mudanças que tem vindo a sofrer ao longo dos tempos 
a nível formal e conceptual (Fusco, 2008). Com os avanços tecnológicos 
a produção em série tem-se tornado cada vez mais rápida e rentável, 
através da simplificação dos processos e do acesso a novas ferramentas 
de trabalho (Ambrose & Harris, 2009).05

O objecto de design gráfico

Para a maioria das pessoas, os objectos estão desassociados do pro-
cesso de concepção que lhes está inerente, valendo apenas por aquilo 
que aparentam ser e sobrepondo-se à consciência do projecto de design. 
Contudo, o objecto de design gráfico não deve ser encarado apenas 
como produto final que se vê, mas sim como o resultado de um processo 
que se desenrola em várias etapas  (Frascara, 2004).

O processo de design não é único nem fixo; é adaptável e a sua linha de pen-
samento pode ser alterada consoante o exigido pelo projecto. É um pro-
cesso assente na experiência e que prevê iteração constante entre as várias 
fases de modo a dar a melhor resposta possível ao problema (Munari, 1981). 
Frascara (2004) separa as diferentes fases em: planeamento; coordenação; 

04 t.l. – “Como ofício, o design direccionado para a publicidade impressa tem uma história 
rica. (…) Tem vindo a ser desenvolvido desde à centenas de anos, como uma disciplina 
funcional e estética, assente em princípios, práticas, teorias e diálogos profissionais. 
Influenciado pelo desenvolvimento tecnológico, política e movimentos culturais, atraves-
sou vários períodos históricos.” Disponível em: <http://kruzeniski.com/2011/how-print-de-
sign-is-the-future-of-interaction/> [Consult. 12 Janeiro 2014]

05 Disponível em: <http://www.gutenbergdigital.de/images/presse/005r.jpg> [Consult. 21 Junho 2014]

← Figura 6: Página da Bíblia 
de Gutenberg, primeiro livro 
impresso, 1450-55. Os elemen-
tos decorativos florais, assim 
como os cabeçalhos e texto a 
vermelho foram adicionados 
à mão por um iluminador. 
(Meggs & Purvis, 2012, p.76)05

4.2.
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concepção e projectar; englobando na última a selecção e organização de 
elementos como texto e imagem, no caso do design gráfico.

Na consciência da maioria das pessoas, um objecto é algo tridimensional,  
ou seja, com volume que acaba por não corresponder a algo proveniente 
de meios gráficos e impressos. Contudo, a nossa ideia de objecto de design 
gráfico assenta na existência de uma mensagem visual num suporte físico. 
Esta mensagem é por sua vez uma composição de elementos gráficos, 
resultante de uma manipulação consciente dos mesmos no suporte, com 
o intuito de comunicar a dita mensagem (Ambrose & Harris, 2009).

Na sua essência, os elementos gráficos são sím-
bolos provenientes da associação de ideias (inter-
pretados individualmente ou em conjuntos), que 
quando combinados formam imagens gráficas 
e ganham significado consoante o seu posicio-
namento e contexto. Esta organização e apre-
sentação acabam por orientar o sentido, leitura 
e interpretação da mensagem visual (Hollis, 2011). 
Tomemos como exemplo a figura 7,06 o poster do 
filme Vertigo, da autoria de Saul Bass (1919-1996), 
designer que se distingue pelo seu estilo e capa-
cidade de simplificar uma mensagem visual atra-
vés de uma única imagem dominante. Através 
da técnica de simplificação, o autor deixa para 
trás o rigor métrico e construtivo das formas, 
atribuindo à imagem uma certa casualidade e 
dotando os símbolos que a constituem de um 
enorme poder gráfico (Meggs & Purvis, 2012). Numa 
análise superficial da imagem, podemos identifi-
car que esta é composta por tipografia cortada à 
mão, duas figuras humanas representativas das 
personagens do filme, e um padrão geométrico 
formado por linhas curvas, que por sua vez, pode 
ser identificado como o principal elemento visual 
da imagem. Este padrão simboliza a manipulação 

do contexto espacial físico e psicológico das personagens, traduzindo 
assim a narrativa do filme.

06 Disponível em: <http://www.posterartmovies.com/wp-content/uploads/2011/11/Vertigo-
-1958-USA-Movie-Poster-Art-by-Saul-Bass-James-Stewart-in-Alfred-Hitchcocks-Vertigo.jpg> 
[Consult. 23 Junho 2014]

Figura 7: Saul Bass,  
Poster do filme Vertigo, 195806
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Tendo sempre em conta a produção em massa, o designer deve traba-
lhar a mensagem visual para servir as necessidades do cliente de modo 
a estar em conformidade com uma linguagem que seja reconhecida 
pelo público a que se destina. Para tal, esta deve ser capaz de iden-
tificar, informar/instruir e apresentar/promover algo, com o intuito de 
captar a atenção do observador de se tornar memorável (Hollis, 2011).

Este processo é facilmente compreendido através da figura 8,07 um dos 
exemplos mais conhecidos do design gráfico moderno da autoria de 
Milton Glaser, cuja imagem gráfica é composta por uma combinação de 
letras do alfabeto com pictogramas. Devido às convenções de represen-
tação existentes na sociedade e presentes no subconsciente comum,  
a associação do símbolo ‘coração’ ao sentimento ‘amor’ é feita quase 
de forma imediata, garantindo a correcta interpretação e compreensão 
da mensagem, por parte do público (Hollis, 2011). Esta é uma imagem que 
tem sido bastante explorada nos mais variados suportes, permitindo a 
qualquer indivíduo utilizar o objecto, e consequentemente a mensagem, 
com orgulho, quer por viver em Nova Iorque, ou por ter visitado a cidade.

Normalmente os processos de produção são apenas encarados como 
um modo de dar forma e tornar tangível um objecto de design gráfico  
algo que apenas serve esta funcionalidade e que é exterior ao acto de con-
ceber e projectar. Contudo, as tecnologias de produção devem também  
ser vistas como parte integrante do projecto, em vez de apenas tecno-
logias disponíveis, pois desempenham um papel fundamental na cria-
ção de qualquer objecto (Neves, 2012). 

A componente tangível inerente aos objectos impressos acaba por 
funcionar como um factor diferenciador, pois as pessoas gostam de 
possuir objectos, senti-los nas mãos e de os exibir. O conteúdo é assim 
dotado de estrutura, criando uma ligação social entre o seu autor, pro-
dutor e utilizador  (Fusco, 2008).

Em suma, podemos considerar como objecto de design gráfico algo 
concebido e projectado com base numa mensagem visual resultante 
da manipulação de elementos gráficos selecionados, e criado com 
recurso à produção em série (maioritariamente através de tecnologias 
de impressão), com o intuito de atribuir um determinado significado ao 
conjunto. Um objecto tangível e manipulável, que tem o objectivo de 
comunicar uma mensagem específica a um público previamente deter-
minado, influenciando assim o conhecimento, as atitudes e o compor-
tamento da sociedade  (Frascara, 2004; Neves, 2012).

07 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/I_Love_New_York#mediaviewer/File:I_Love_
New_York.svg> [Consult. 23 Junho 2014]

Figura 8: Milton Glaser,  
I Love New York, 197707 
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A relação entre o objecto impresso  
e o utilizador

“The relation of products to users has become a central theme of design 
discourses, though users still remain little understood by designers.” 08 
(Margolin, 1997, p.227)

Redström (2006) defende que antes de existirem utilizadores existem 
pessoas, pois o estatuto de ‘utilizador’ só se atinge no momento em 
que se começa a utilizar um determinado objecto. Para tal, é neces-
sário que exista algo pronto a ser usável, algo que, hoje em dia, trans-
cende o ideal de ‘objecto físico’, e é encarado como uma experiência, 
função ou serviço, que como tal têm de ser úteis, usáveis e desejáveis 
(Mattelmäki, 2006). Estes objectivos são atingidos através da integração 
de factores humanos no processo de design, que actualmente desem-
penham um papel fulcral na compreensão das necessidades dos utili-
zadores. No entanto, esta é uma preocupação maioritariamente asso-
ciada ao desenvolvimento de interfaces e sistemas digitais, que tem 
ganhado importância no acto de projectar em design de produto (Jor-

dan, 2000), e que pode ser transposta para o desenvolvimento de objec-
tos na área do design gráfico.

A percepção que temos da relação entre o objecto e o utilizador é fruto 
de uma evolução do pensamento ao longo dos tempos. A aparência 
dos objectos começou por ser o factor ao qual era dada mais impor-
tância, pois a sua função era vista como um factor secundário, que só 
mais tarde começou a ser alvo de atenção, quando as necessidades 
dos clientes assim o exigiram. Mais tarde, mostrou-se então essencial 
facilitar o entendimento e compreensão do objecto por parte dos uti-
lizadores, apostando-se assim na sua comunicação. Apenas recente-
mente, com o intuito de chegar ainda mais perto do utilizador, houve a 
necessidade de focar e estudar a sua experiência com o objecto.

Analisemos o caso da metáfora do desktop, uma metáfora aplicada 
ao interface de computadores, introduzida pelo Xerox parc em 1970  
(Koved & Selker, 1999). Esta é uma abordagem que se desenrola num cená-
rio que visa facilitar a interacção do utilizador com os sistemas digitais, e 
cuja estrutura da interacção está sediada numa representação visual de 
um escritório. Este ambiente é transposto para o ecrã do computador, 
dotando o utilizador da capacidade de gerir e controlar a sua área de 
trabalho digital. Este é um conceito ainda explorado nos dias de hoje, e 
patente na maioria dos sistemas operativos que utilizamos (Jordan, 2000). 

08 t.l. – “A relação entre produtos e utilizadores tornou-se um tema central nos discursos sobre 
design, contudo os designers ainda compreendem muito pouco acerca dos utilizadores.”

4.3.
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Apesar da metáfora do desktop ter sido primeiramente aplicada no com-
putador Xerox Alto em 1973, este era apenas um modelo experimental 
(Thacker et al., 1979). A sua popularização deu-se em 1984 com o lança-
mento do primeiro computador Apple Macintosh, que, baseado no Xerox 
Alto, aliou este inovador sistema ao conceito de computador pessoal.  
Este foi um produto revolucionário provido do sistema operativo Mac os  
(figura 9),09 com um interface que possibilitou ao utilizador executar tarefas 
pela manipulação directa do conteúdo, em vez de recorrer às habituais 
linhas de comando utilizadas na altura (Jordan, 2000). Com este caso de 
estudo, foram reconhecidas as vantagens de uma abordagem meta-
fórica à tentativa de familiarizar o utilizador com novas experiências.  
As metáforas são ferramentas úteis para transpor o conhecimento 
adquirido sobre um contexto para outro, com um esforço mínimo, e por 
vezes imperceptível, por parte do utilizador (Maeda, 2006).

Há então que compreender a diferença entre o que as pessoas real-
mente necessitam para desempenhar uma acção, e o que elas querem, 
tendo em conta que as necessidades são definidas pela tarefa a execu-
tar, enquanto as vontades são direccionadas pela cultura, pela publici-
dade e pela personalidade de cada um (Norman, 2004). Abraham Maslow 
(in Jordan, 2000) encara o ser humano como um “animal” que raramente 
atinge a satisfação completa, e que mesmo quando a atinge é apenas 
uma sensação temporária, pois assim que um desejo é satisfeito, é 
rapidamente substituído por outro.

A consciência que temos do que nos rodeia resulta do processamento 

09 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS#mediaviewer/File:Apple_Macin-
tosh_Desktop.png> [Consult. 07 Agosto 2014]

Figura 9: Desktop do Mac os 
original, 1984.09  
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feito pelo nosso cérebro numa determinada situação, que influencia 
directamente o modo como nos relacionamos com os objectos. Para uma 
melhor compreensão deste processo, podemos dividir este reflexo do 
processamento cerebral em três níveis (Norman, 2004; Norman & Ortony, 2003): 

• Visceral: a atenção do utilizador está focada apenas na aparência 
do objecto, e diz respeito às primeiras reacções. As respostas deste 
nível resultam de uma primeira análise e classificação automáticas 
e perceptuais das propriedades do objecto. Neste nível não há com-
parações nem expectativas, pois tudo o que conta é o momento.

• Comportamental: a atenção do utilizador está focada em com-
preender a funcionalidade, performance e usabilidade do objecto. 
Este nível ainda opera subconsciente e automaticamente, mas 
regista uma certa percepção, pois associa o comportamento do 
objecto a experiências passadas e expectativas futuras, através 
da análise de capacidades e comportamentos apreendidos.

• Reflexivo: dá-se uma consciencialização e cruzamento da informa-
ção adquirida durante a experiência, que resulta na interpretação 
do objecto e do seu significado para o utilizador. Neste nível de pro-
cessamento, o utilizador examina a sua compreensão da experiência 
e as suas acções durante a mesma. Este é um momento de completa 
consciência, influenciado pela experiência, pela vida do utilizador e 
pela cultura da sociedade.

As emoções desempenham também um papel importante na nossa 
precepção do mundo, pois são a resposta instantânea do nosso cére-
bro ao que acontece no momento, sendo assim responsáveis pelas nos-
sas acções e reacções imediatas. Estas influenciam a aprendizagem e 
a curiosidade, definindo a interpretação de qualquer objecto – quando 
estamos felizes estamos mais predispostos a interagir com um objecto 
e a compreendê-lo, especialmente se este for divertido e estimulante de 
utilizar e manusear (Norman, 2004). Actualmente as emoções são encaradas 
como uma importante característica humana presente no subconsciente 
comum que contribui para o nosso relacionamento com os objectos e a 
sociedade, e da qual o designer deve tirar partido (Maeda, 2006). Contudo, há 
que ter em conta que as emoções residem no próprio utilizador, que por 
sua vez as transpõe para o objecto ao utilizá-lo. Assim sendo, o designer  
não tem controlo directo sobre as emoções que o objecto vai despoletar 
no utilizador, devendo focar o seu esforço na manipulação e controlo das 
affordances do objecto, com o intuito de criar oportunidades que levem à 
experienciação de emoções (Norman & Ortony, 2003). 
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Na sua obra Emotional Design: Why we love (or hate) everyday things, 
Donald Norman (2004) considera que “(…) what matters is the history of 
interaction, the associations that people have with the objects, and memo-
ries they evoke.” 10 (Norman, 2004, p.46). A ligação que o utilizador cria não é 
com os objectos em si, mas sim com os momentos, sentimentos e memó-
rias que eles representam. A experiência adquirida e acumulada ao 
longo do tempo e proveniente da nossa relação com o que está à nossa 
volta, tem uma grande influência na interacção com um novo objecto  
(Redström, 2006). Nesse sentido, Ambrose & Harris (2009) defendem que 
estas memórias e sentimentos podem ser tidas em conta na concepção 
de um objecto. O designer coloca-se assim na pele do utilizador e pondera 
sobre o uso que este poderá dar ao objecto para além da sua funcionali-
dade (Redström, 2006), no entanto, o designer pode ainda ter em conta as 
suas necessidades e experiências, pois é provável que haja mais pessoas 
que partilhem das mesmas opiniões e interesses (Aromaa & Suomela, 2003).

Quando um indivíduo demonstra um interesse especial por um determi-
nado objecto ou actividade, este tem a capacidade de o cativar e motivar 
de tal forma que o utilizador é absorvido pelo momento e experiencia uma 
sensação de como se o tempo parasse e não existisse mais nada para além 
da interacção (Norman, 2004). Uma vez que a relação de uma pessoa com um 
objecto se desenvolve com o decorrer do tempo, torna-se vantajoso con-
siderar a evolução desta experiência, para conseguirmos compreender 
o modo como as pessoas experienciam os objectos e desenvolvem uma 
relação emocional com eles (Koskinen & Battarbee, 2003; Laine, 2003). 

Mattelmäki & Battarbee (2002) desenvolveram o modelo Meaninful Person-
-Product Relationship que caracteriza as relações entre os utilizadores e 
os objectos  segundo três grandes categorias:

• Ferramenta significativa: quando o objecto é visto como um faci-
litador, um desafio, ou uma forma de afirmação pessoal;

• Associação significativa: quando o objecto é encarado como um  
marco de identidade, estilo, nostalgia, memória, emoção, ou história;

• Objecto vivo: quando o objecto atinge uma relação afectuosa com 
o utilizador.

Quando o utilizador dota um objecto atribuindo-lhe o prazer sentido, 
este deixa de ser visto como um mero instrumento para completar uma 
tarefa, ganhando vida e relacionando-se com o utilizador (Jordan, 2000). 

10 t.l. – “(…) o que importa é a história da interacção, as associações que as pessoas fazem 
aos objectos e as memórias que eles evocam.”
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O sentimento de afecto para com os objectos vivos cresce e fortalece-
-se ao longo do tempo através de esforço e dedicação, e desvanece-se 
com as mudanças na vida, à semelhança do que acontece nas relações 
entre pessoas, ou seja, os objectos vivos são insubstituíveis, e a sua 
perda é lamentada (Koskinen & Battarbee, 2003). 

Maeda (2006) descreve de forma clara e concisa o papel do design na 
relação entre o objecto e o utilizador:

“Design starts by leveraging the human instinct to relate, followed by 
translating the relationship into a tangible object or service, and then 
ideally adding a little surprise at the end to make your audience’s 
efforts worthwhile.” 11 (Maeda, 2006, p.39)

Podemos concluir que através do estudo da experiência que o utilizador 
tem com o objecto torna-se possível compreendê-lo melhor e às suas 
necessidades e expectativas. O objecto não vive por si só, pois está inse-
rido num contexto e apenas ganha valor acrescentado quando interage 
com o utilizador (Margolin, 1997).

A interacção com o objecto

“(…) the term “interaction” is used wrongly today to assign to compu-
ter-based design the exclusive use of interactivity.” 12 (Frascara, 2004, p.172)

A interacção é a base do contacto humano. Diz respeito ao modo como 
interagimos com as coisas que nos rodeiam, desempenhando assim 
um papel fulcral na comunicação. Esta acção é gerada por estímulos 
que, quando interpretados em função do ambiente a que estamos 
expostos, se transformam em informação (Frascara, 2004), ou seja, o acto 
de viver é um acto de constante interacção com o mundo. Analisando 
o caso do design gráfico, podemos identificar esses estímulos como 
sendo de natureza cognitiva, visual e táctil, que, quando interligados 
e interpretados direccionam a consciência que temos de um objecto.

11 t.l. – “O design começa por estimular o instinto humano a relacionar-se, traduzindo de 
seguida essa relação num objecto tangível ou serviço, e depois, idealmente, acrescentar 
uma pequena surpresa final que valorize os esforços da audiência.”

12 t.l. – “(...) hoje em dia, o termo ‘interacção’ é utilizado erradamente para atribuir o uso de 
interactividade exclusivamente ao design digital.”

4.4.
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Gillieson (2008) defende que o simples acto de ler requer interacção: 
escolher o livro da prateleira; abrir a capa e folhear o miolo; selec-
cionar as páginas que se quer ler; e até o movimento dos olhos ao 
percorrer o conteúdo tentando assimilar o todo da mensagem, são 
acções que exigem interactividade entre o utilizador e o objecto.  
Também Frascara (2004) defende a mesma opinião, prolongando a inte-
racção até ao momento em que o utilizador se desfaz do objecto:

“A newspaper is interactive, and in so many ways. We jump 
from page to page, focus on what we please, tear apart 
the sections we do not intend to read, cut out a classified 
ad selling something that we may want to buy, circle with a 
pen the ad of the film we intend to see tonight, photocopy 
something, and then put the newspaper in the recycle bin.” 13  
(Frascara, 2004, pp.172-173)

Quando falamos em interactividade, referimo-nos ao 
resultado do acto de interacção, que por sua vez, no seu 
estado mais puro, é o resultado da acção de uma das par-
tes de um acontecimento sobre a outra (Faria & Pericão, 2008), 
pressupondo uma reacção. Este é um conceito que pode 
ser estudado de modo a extrapolar a relação do utiliza-
dor com o objecto, criando assim novas oportunidades de 
interacção. Podem ser exploradas novas formas de cati-
var a atenção do utilizador e de o levar a actuar sobre o 
objecto; como por exemplo, adicionar-lhe componentes, 
dobrar ou rasgar uma parte, com o intuito de criar algo 
novo, ou apenas descobrir mais informação (Gillieson, 2008).  
Na figura 10 podemos observar o catálogo da exposição 
anual da rosl arts de 2007, em que as imagens dos traba-
lhos foram colocadas em páginas que têm de ser separadas 
ou abertas manualmente pelo utilizador. Assim, durante 
a exposição os visitantes puderam ler os textos enquanto 
viam os trabalhos expostos, relacionando-os sem recor-
rer a representações dos mesmos. Por sua vez, as imagens 
escondidas servem o propósito de possibilitar ao visitante 
reviver toda a exposição numa situação posterior em que já 
não tenha acesso aos trabalhos originais.

13 t.l. – “Um jornal é interactivo, e das mais variadas formas. Saltamos de página para página, 
focamos aquilo que queremos, rasgamos as secções que não nos interessam ler, cortamos 
um anúncio dos classificados sobre algo que queiramos comprar, assinalamos com uma 
caneta o anúncio do filme que queremos ir ver hoje a noite, fotocopiamos algo, e depois 
colocamos o jornal no contentor da reciclagem.”

Figura 10: ROSL ARTS, ROSL 
ARTS Annual Scholars Exihibi-
tion Catalogue, 2007 (Klanten 
& Hübner eds., 2008, p. 123)
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Também Richards (2005) aborda a interactividade como algo que leva 
o utilizador a criar novo conteúdo sobre um objecto. Neste contexto, 
a interacção acaba por funcionar como um meio de ligação entre o 
utilizador, o conteúdo e o ambiente circundante. O utilizador é assim 
convidado a participar no desenvolvimento do produto final como 
parte activa desse processo, personalizando o objecto. Tomemos como 
exemplo a figura 11, um livro criado pelo estúdio H55 e entregue a poten-
ciais clientes e colaboradores, que apresenta alguns dos seus primeiros 
trabalhos.  Através de uma capa autocolante com um conjunto de letras 
recortadas e destacáveis, o leitor pode completar o título do livro e o 
design final da capa, personalizando o objecto.

Por personalização, podemos entender a modificação de uma parte 
do objecto pelo utilizador, com o objectivo de aumentar a sua impor-
tância e valor para a própria pessoa. Como resultado é atribuído um 
factor distintivo a um objecto produzido em série, tornando-o único 
e pessoal. Relativamente a este tópico, Battarbee (2003) defende o 
seguinte ponto de vista:

“Users may all buy the same product, but each product is adapted to 
the life of its own. While produced for the masses, products should be 
designed for individuals.” 14 (Battarbee, 2003, p.107)

Quando um objecto é encarado como pessoal por parte do seu utilizador, 
significa que este lhe associa sentimentos de orgulho, posse e estima.  
Este nível de realização pessoal é atingido mais facilmente quando o uti-
lizador se relaciona com um objecto que permita uma certa envolvência  

14 t.l. – “Os utilizadores podem todos comprar o mesmo produto, mas cada um é se adapta à 
vida do seu utilizador. Enquanto produzidos para as massas, os produtos devem ser conce-
bidos para individuais.”

Figura 11: H55, I Want the Title of 
This Book to be, 2001 (Klanten & 
Hübner eds., 2008, p. 107)
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na actividade – como por exemplo na construção e término de uma 
colecção (ver figura 12)15 – possibilitando ao seu utilizador desenvolver uma 
afectividade acrescida pelo objecto em si e por outros utilizadores do 
mesmo produto (Norman, 2004).

Nos seus estudos sobre o utilizador, Koskinen & Battarbee (2003) relacio-
nam a nossa interacção com os objectos e o significado que lhes atribuimos 
com as nossas experiências passadas: “(…) people interact with products, 
and create meanings by acting, thinking and discussing about them. (…) 
these creations intervene with experience." 16 (Koskinen & Battarbee, 2003, p.40).
No nosso quotidiano, baseamo-nos em representações mentais desen- 
volvidas a partir da experiência para compreender e interagir com 
o ambiente à nossa volta, e consequentemente com os objectos. 
Estas representações são nada mais que importantes modelos men-
tais a que o cérebro recorre como termo de comparação para inte-
ragir com o mundo real. Numa abordagem projectual, há que ter em 
conta a existência de dois tipos de modelos mentais: o do funciona-
mento do produto, e o do modo como o utilizador interage com ele.  
A correcta compreensão do produto e das suas capacidades por parte 
do utilizador é imprescindível para a criação de uma experiência efi-
ciente, agradável e com valor acrescentado (Lidwell, Holden & Butler, 2003).

15 Disponível em: <http://metrouk2.files.wordpress.com/2014/06/ad137141053people-attend-
-an.jpg> [Consult. 07 Agosto 2014]

16 t.l. – “(…) as pessoas interagem com os produtos, e criam significados através de acção, 
ponderação e discussão sobre eles. (…) estas criações intervêm com a experiência.”

Figura 12: Pessoas num evento 
para trocar cromos da colecção 
oficial do Mundial de futebol 
da fifa 201415
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Compreender o utilizador

A experiência do utilizador 

“Experience is tactile, based partly on our senses and the reactions 
of our central nervous system to events taking place on our skin.” 17 
(Aromaa & Suomela, 2003, p.17)

Tópicos como a relação design/emoções e a compreensão da experiên-
cia do utilizador que têm vindo a ganhar importância na consciência 
dos designers e dos investigadores nos últimos 20 anos, revelam-se um 
grande contributo para o desenvolvimento da noção de ‘experiência’ 
e de ‘utilizador’ na prática do design (Mattelmäki, 2006). Para o design de 
experiências, os produtos são meios que possibilitam a experiência, 
sendo que qualquer que ela seja, implica sempre um contexto físico, 
social e cultural. Esta é uma área que se preocupa com o funciona-
mento de uma parte de um produto, tendo em conta todo o seu con-
texto de utilização, e o contexto da acção que o utilizador irá tentar 
realizar (Battarbee, 2003; Mattelmäki, 2003; Garrett, 2011). 

Todos os produtos (independentemente da natureza e aspecto formal) 
intencionam uma utilização, que gera uma experiência. Assim, partindo 
deste pressuposto, Garrett (2011) define o termo ‘experiência do utilizador’ 
como sendo a experiência que os produtos possibilitam e criam para as 
pessoas que os usam no mundo real. Por sua vez, Sanders (in Mattelmäki, 2006)  
descreve a experiência do utilizador como um flash momentâneo no 
tempo, que é estimulado pelas experiências passadas e pelas expecta-
tivas futuras. Em suma, a experiência do utilizador é uma experiência 
possibilitada por um produto, que ocorre num determinado momento, 
e que juntamente com o contexto, acção e motivações que lhe estão 
inerentes, é influenciada pelas experiências passadas e expectativas 
futuras do utilizador.

Podemos então afirmar que a experiência em si é subjectiva e pessoal, 
mas é originada como uma reacção ao contexto e ao produto, em que 
todos os seus aspectos formais influenciam o desenrolar do aconte-
cimento (Battarbee, 2003). Quando alguém se questiona sobre a utiliza-
ção de um produto ou serviço, está a ponderar sobre a experiência do 
utilizador, pois esta diz respeito ao modo como o produto funciona, 
podendo fazer a diferença entre o seu sucesso ou fracasso (Garrett, 2011). 

17 t.l. – “A experiência é táctil, pois baseia-se parcialmente nos nossos sentidos e nas reac-
ções do nosso sistema nervoso a eventos que nos acontecem na pele.“

5.

5.1.
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No processo de design de experiências o designer tem de ter a certeza 
que nenhum aspecto da experiência que o utilizador tem com o pro-
duto acontece sem a sua total consciência. Para isto, é necessário ter 
em conta todos os possíveis desfechos de todas as acções que o utiliza-
dor pode realizar com o produto, e compreender as suas expectativas 
durante todo o processo. Esta prática de criar experiências eficientes 
que cativem e envolvam o utilizador pode ser feita com recurso ao 
design centrado no utilizador (Garrett, 2011).

Design centrado no utilizador

“Any system designed for people to use should be easy to learn (and 
remember), useful, that is contain functions people really need in their 
work, and be easy and pleasant to use.” 18 (Gould & Lewis, 1985, p.300)

As metodologias de design centrado no utilizador (dcu) são o resultado 
da evolução e progressos do campo da interacção homem-máquina 
(hci ou human-computer interaction, em inglês), cujo aparecimento ficou  
marcado por uma mudança de postura perante o processo de criação 
de sistemas digitais apoiados em informação recolhida directamente 
dos utilizadores. Esta é uma evolução que ao longo de trinta anos tem 
registado uma mudança gradual no modo como os utilizadores das  
tecnologias são vistos, e no entendimento do que significa construir 
sistemas que sejam usáveis e valorizados pelas pessoas. Neste sentido,  
o utilizador deixou assim de ser visto como o humano necessário para 
completar uma tarefa, passando a ser encarado como um indivíduo 
com emoções e inserido num sistema social, cujo entendimento do 
produto e interacção com o mesmo influencia o desfecho da acção  
(Karat & Karat, 2003). Acrescido a esta mudança, o foco exclusivo na usa-
bilidade e ergonomia de um sistema deu lugar a uma perspectiva mais 
alargada das experiências enquanto parte do dia-a-dia (Mattelmäki, 2006). 

De um ponto de vista geral, podemos dissecar o processo de dcu em três 
grandes fases: análise, projecto e avaliação, que por sua vez são compos-
tas por vários passos e tarefas que recorrem a instrumentos e técnicas 
específicas (Henry, 2007). Ainda numa perspectiva de definir esta prática, 
apresentamos três princípios que Gould & Lewis (1985) definem como 

18 t.l. - “Qualquer sistema desenhado para as pessoas usarem deve ser fácil de aprender 
(e memorizar), útil, ou seja, que contém funções que as pessoas realmente necessitam 
no se trabalho, e fácil e agradável de utilizar.”

5.2.
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essenciais para a estruturação de um ciclo de dcu, e que devem servir de 
base para a criação de qualquer sistema útil e de fácil utilização:

• Foco inicial nos utilizadores e tarefas: é necessário realizar um 
estudo estruturado das atitudes e características cognitivas, com-
portamentais e antropométricas do utilizador, que permita definir 
os objectivos e expectativas do trabalho.

• Avaliação empírica: os utilizadores devem ser submetidos a simu-
lações e testes de usabilidade logo desde o início do processo, 
com o intuito de observar, registar e analisar reacções e a perfor-
mance do produto.

• Design iterativo: quando os problemas forem detectados nos tes-
tes de usabilidade devem ser imediatamente reparados, ou seja, 
tem de haver uma iteração entre as fases de trabalho que permita 
voltar atrás no processo para corrigir as falhas. Assim inicia-se 
um ciclo de desenhar, testar e redesenhar que é repetido quantas 
vezes for necessário até à optimização do projecto.

A norma internacional iso 9241-210 (figura 13), que funciona como 
modelo standard de metodologias e organização do ciclo projectual 
centrado no utilizador, encara o dcu como uma abordagem ao desen-
volvimento de sistemas interactivos assentes num processo iterativo.  

Figura 13: Modelo do ciclo de 
design centrado no utilizador 
(adaptado de International 
Organization for Standardi-
zation, 2010, p.13)

Compreender e especificar
o contexto de utilização

Planeamento do processo
de design centrado no utilizador

Conceber soluções que
respondam aos requisitos

Especificar
os requisitos

Avaliar as soluções
face aos requisitos

O produto satisfaz
os requisitos

Iterar onde for apropriado
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Este processo tem como objectivo conceber sistemas úteis e usáveis, 
com foco no utilizador e nas suas necessidades e exigências, recor-
rendo a factores humanos e conhecimentos e técnicas de usabilidade. 
Esta é uma abordagem que visa reforçar a eficácia, eficiência e per-
formance do sistema, aumentando a satisfação do utilizador de modo 
acessível e sustentável (International Organization for Standardization, 2010).

As fases de iteração ocorrem a par da definição de conceitos, exploração 
e testes, até que a solução final vá de encontro aos requisitos do utilizador.  
Elas exigem a participação e envolvência activa de sujeitos represen-
tantes do público-alvo para apoiar os testes e verificar se o produto 
satisfaz as suas exigências. A melhor forma de avaliar estes parâmetros 
é através da utilização de protótipos ao longo de todas estas fases para 
testar ideias e identificar problemas ocultos. O sucesso ou fracasso dos 
testes é irrelevante para o processo de iteração, pois ambos os resulta-
dos fornecem informação importante sobre os pontos fortes e fracos 
do produto. Há que salientar que o que se aprende com os fracassos 
pode chegar a ser mais importante para o processo de design, pois são 
lições que estimulam o desenvolvimento projectual, obrigando a uma 
nova abordagem sobre o tema com o intuito de superar o problema. 
Como resultado, as fases de iteração originam sempre especificações 
detalhadas e comprovadas, que podem ser melhoradas e desenvolvi-
das para aperfeiçoar o produto final (Lidwell, Holden & Butler, 2003). 

Tal como a sua denominação indica as metodologias de dcu caracteri-
zam-se por colocar o utilizador no centro do projecto. Todas as atenções 
e preocupações direcionam-se para a compreensão das suas necessi-
dades, envolvendo-o no processo (Abras, Maloney-Krichmar & Preece, 2004).  
Contudo, é importante referir que o modo de atingir este objectivo é dei-
xado em aberto, uma vez que não existe nenhum conjunto de normas que 
determinem de modo definitivo e único a envolvência do utilizador na 
prática projectual (Karat & Karat, 2003). A intenção do dcu é entender o utili-
zador num plano holístico, ou seja, quem ele é, o que faz e quais as suas 
atitudes. Para isso, esta é uma metodologia que aplica métodos capazes 
de medir, descrever e interpretar os utilizadores e as suas experiências de 
modo simultaneamente objectivo e subjectivo (Mattelmäki, 2006). 

Do ponto de vista de Bruce Hanington (2003) os métodos de dcu podem 
dividir-se em: 

• Tradicionais: métodos objectivos e quantitativos, geralmente uti-
lizados para recolher e analisar informação sobre grandes grupos 
de pessoas, cujos resultados são apresentados estatisticamente 
e em tabelas;



enquadramento teórico30

• Aplicados: métodos tipicamente qualitativos e adaptados das 
humanidades e dos estudos de hci, que abrangem métodos de 
observação e etnográficos, assim como heurísticos e cognitivos;

• Inovadores: métodos criativos e participativos apropriados para 
grupos pequenos ou sujeitos individuais, que estimulam os utili-
zadores a exprimir sentimentos, valores e sonhos.

É de extrema importância perceber a forma e altura adequadas para pôr 
em prática as várias técnicas e métodos existentes durante o desenrolar 
do projecto (Karat & Karat, 2003), pois há que ter em conta que cada pro-
blema pode ser analisado de vários ângulos, e que a escolha das abor-
dagens a realizar tem influência directa na solução final (Mattelmäki, 2006).  
Por exemplo, a recolha de informação deve beneficiar da articulação 
entre métodos tradicionais, aplicados e inovadores, onde a abordagem 
objectiva é complementada pela experimental, uma vez que todos os 
meios são necessários para uma compreensão do utilizador tão holística 
quanto possível. Este conhecimento mais aprofundado ajuda o designer 
a orientar a linha de pensamento para o contexto do utilizador, e con-
sequentemente a delimitar as áreas e cenários implicados, nas fases 
iniciais do projecto (Mattelmäki, 2006). O envolvimento dos utilizadores ao 
longo de todo o processo revela-se assim bastante vantajoso pois asse-
gura a adequação do produto ao seu propósito e função no ambiente em 
que vai ser utilizado (Abras, Maloney-Krichmar & Preece, 2004). 

Um dos desafios a que se propôs a presente investigação foi o de aliar 
as metodologias de dcu – intrinsecamente associadas ao desenvolvi-
mento de serviços digitais – ao acto de projectar em design gráfico, 
com o intuito de tirar partido das vantagens comprovadas que lhe 
estão inerentes, aumentando assim a capacidade do design gráfico de 
dar resposta a problemas reais e de chegar mais perto dos utilizadores, 
melhorando a sua experiência com os objectos.

Tendo como base a definição que Henry (2007) apresenta de dcu podemos 
encará-lo como uma metodologia aplicada a processos de design, que 
aborda o projecto do ponto de vista da usabilidade, das características 
do utilizador, do contexto de utilização e das tarefas e fluxo de trabalho  
inerentes, através de uma série de métodos projectuais, analíticos e de 
avaliação. É um processo de constante iteração onde o projecto e a ava-
liação são implementados desde o primeiro momento, desenvolvendo-se  
em simultâneo, e consequentemente complementando-se.
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Design empático

O processo de design está dependente da habilidade de pensar para além 
do que existe aqui e agora. Contudo, esse pensamento tem de ser cons-
tantemente alimentado pela realidade que nos rodeia (Fulton Suri, 2003). 
Nesse sentido, aplicar uma abordagem empática no processo de design 
torna-se vantajoso, uma vez que esta tem como principais objectivos pro-
curar novas oportunidades de projecto e desenvolver uma compreensão 
holística dos utilizadores, em vez de procurar unicamente soluções para 
problemas já identificados (Mattelmäki, 2003). 

Apresentemos duas definições de ‘empatia’. Koskinen & Battarbee (2003) 
consideram que “(…) ‘empathy’ is an imaginative projection into another 
person’s situation. It represents an attempt to capture its emotional and 
motivational qualities.” 19 (Koskinen & Battarbee, 2003, p.45). Já Fulton Suri (2003) 
sugere que “empathy is our intuitive ability to identify with other people’s 
inner states based upon observation of their outward expressions, their 
behavior” 20 (Fulton Suri, 2003, p.53).

Podemos então entender o design empático como uma abordagem 
assente em técnicas de investigação empíricas, em que o designer é 
o agente central da experiência. Através da informação recolhida, este 
coloca-se na pele dos utilizadores na tentativa de compreender o seu 
modo de ver, experienciar e sentir um objecto, ambiente ou serviço 
no real contexto de utilização; para empatizar com o modo como os 
utilizadores interagem com o que está a sua volta (Koskinen & Battarbee, 

2003). Para tal, é necessário que haja uma ligação ou contacto directo 
entre o designer e os potenciais utilizadores. Sendo esta uma aborda-
gem que exige tempo e dedicação, e requer um grande envolvimento 
por parte do designer, o design empático deve ser encarado como a 
atitude e postura mostrada perante a situação, em vez do conjunto de 
métodos e ferramentas a utilizar. Contudo, os métodos não devem ser 
postos de lado, pois desempenham um papel fulcral na acção; são  um 
factor inerente à abordagem que serve de suporte à ‘atitude’, pondo-a 
em prática (Battarbee, 2003; Mattelmäki, 2003; Mattelmäki, 2006).

O design empático tem ao seu dispor um vasto leque de técnicas e 
métodos de natureza narrativa, visual, descritiva e criativa capazes de 
recolher informação sobre os futuros utilizadores, e cuja combinação 
determina a direcção que o estudo toma. O desenvolvimento de tais 

19 t.l. – “(…) ‘empatia’ é uma projecção imaginativa para a situação de outra pessoa. É uma 
tetativa de captar as qualidades emocionais e motivadoras inerentes ao acontecimento.”

20 t.l. – “empatia é a nossa capacidade intuitiva de nos identificarmos com o estado interior de 
outras pessoas, através da observação das suas expressões exteriorizadas, e comportamento.”

5.3.
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Explícito
Say

linguagem

Do
acções

Observável

Tácito

Latente Make
emoções e sonhos

métodos, e respectivas combinações requer uma excelente articula-
ção entre conhecimento consolidado sobre os mesmos, criatividade e 
sensibilidade, por parte do designer. Este deve ter em consideração o 
fenómeno a abordar aquando da decisão dos métodos mais adequa-
dos a utilizar, que podem passar por experiências de campo, testes de 
usabilidade, observação, entrevistas, prototipagem participativa, foto-
grafia, registos diários e colagens (Battarbee, 2003). Uma vez que os vários 
métodos podem abordar as mesmas questões, mas de pontos de vista 
diferentes, acabam por se complementar, possibilitando uma perspec-
tiva mais holística da situação.

Fulton Suri (2003) sintetiza e agrupa estes métodos em três grandes grupos:

• Observação directa: observar como as pessoas realmente reagem 
e actuam no seu quotidiano ou quando sujeitas à experimentação 
de um protótipo;

• Participação dos sujeitos: envolver as pessoas em actividades 
que lhes permitam exprimir os seus pensamentos e sentimentos  
ou ponderar e fazer registos sobre os seus comportamentos e res-
pectivos contextos.

• Experimentação: testar pessoalmente situações específicas e os 
seus possíveis desfechos para adquirir noções sobre o tipo de 
experiências que os outros possam ter.

Sanders & Dandavate (in Koskinen, 2003) defendem que uma 
compreensão adequada das experiências dos utilizadores só 

pode ser conseguida através da recolha simultânea e cru-
zamento de informação verbal, comportamental e emo-

cional. Para explicar esta relação, os autores desenvol-
veram o modelo Say-Do-Make (figura 14), que agrupa a 

pesquisa em três grandes áreas, de acordo com o 
foco e tipo de informação que pode ser recolhida. 

Neste modelo, Say corresponde ao que as pes-
soas sabem e dizem; Do corresponde ao que 

as pessoas fazem e que pode ser observado;  
e Make diz respeito a emoções e sonhos.

Como os comportamentos e experiências das outras pessoas são explora-
dos e analisados de perto, o designer acaba por se relacionar com pessoas 
reais e com os seus problemas, tornando-se capaz de dar uma resposta 
mais direccionada e fundamentada a necessidades reais (Fulton Suri, 2003).  

Figura 14: Modelo Say-Do-Make 
para o design de experiências 
(adaptado de Koskinen, 2003, p.60)
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No design empático, as pessoas são encaradas e compreendidas no 
contexto em que estão inseridas e analisadas enquanto indivíduos 
com sentimentos em vez de meros sujeitos de teste (Mattelmäki, 2006).  
Por sua vez, os resultados devem ser interpretados, com o intuito de 
compreender correctamente o utilizador. Assim, a interpretação não 
deve ser vista como o fim do processo, mas sim como um passo em 
frente para algo mais. Por vezes, uma interpretação simples conduz 
a uma melhor compreensão, do que uma interpretação complexa e 
rebuscada. É aqui que está a chave do sucesso do design empático, 
que tem como finalidade gerar deduções e conclusões que influen-
ciam as decisões projectuais, que por sua vez direcionam o desenvol-
vimento do projecto (Koskinen, 2003; Fulton Suri, 2003). 

O design empático actua sob a premissa de que apesar das pessoas 
serem diferentes umas das outras, assemelham-se bastante na forma 
de agir e pensar. A partir desta base, o designer deve explorar a sua 
capacidade de aprender, identificar e compreender, para ser capaz 
de criar soluções agradáveis para as outras pessoas (Fulton Suri, 2003). 
Para criar empatia com o utilizador não basta observar a sua vida; é 
necessário que haja uma explicação de como ele a vive, sendo a inte-
racção pessoal com pessoas reais a melhor forma de criar contacto e 
estruturar uma compreensão empática. Com esse intuito, os métodos 
tradicionais têm sido constantemente desafiados por métodos novos e 
experimentais em constante evolução (Mattelmäki, 2003; Mattelmäki, 2006). 

Koskinen (2003) definiu alguns princípios para os métodos empáticos que 
ajudam a defini-los e compreender as suas características e objectivos.  
De acordo com o autor, estes devem ser aplicados nas fases iniciais do 
processo de design, para se tirar melhor partido das suas mais-valias; 
centrados no utilizador, exigindo um contacto directo entre o designer  
e utilizadores reais; baratos e de baixa tecnologia, para se adaptarem 
facilmente às circunstâncias do estudo; tangíveis, divertidos e visual-
mente interessantes, para estimular o utilizador e inspirá-lo a imaginar 
experiências futuras; e susceptíveis a interpretação, pois parte do pro-
cesso corresponde à análise e compreensão dos resultados por parte 
do designer.

As probes (sondas) são uma ferramenta que se encontra entre os novos 
métodos (Mattelmäki, 2006), respondendo aos princípios estabelecidos por 
Koskinen (2003). São um método que permite ao designer contactar com 
as experiências das pessoas e o contexto em que estas se desenrolam  
através de uma abordagem que vai para além da recolha de informação.  
Metodologicamente, esta técnica pode ser dividida em dois momentos: 
a produção de informação por parte dos participantes e a sua interpre-
tação por parte do designer (Mattelmäki, 2003; Mattelmäki, 2006). 
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Através de uma estimulação multi-sensorial, as probes permitem ter 
acesso à vida das pessoas, estudando os aspectos, relações e contextos 
que lhe estão inerentes. Cada participante toma posse de um kit que 
lhe permite recolher e registar informação sobre o seu contexto físico 
e social, estilo de vida, atitudes, sonhos e experiências. Em suma, é um 
método assente em exercícios conscientemente desenvolvidos, em que 
a documentação dos acontecimentos e da informação é feita pelos pró-
prios participantes, e que pretende identificar padrões de comporta-
mento e percepção nas pessoas (Mattelmäki, 2003). 

Estes aspectos sobre os quais o kit permite recolher informação estão 
intrinsecamente ligados à cultura da sociedade em que o indivíduo se 
insere. Este é assim um tópico que requer uma certa atenção para a 
contextualização do nosso caso de estudo.

Património cultural
O conceito de património está associado a um repositório de símbolos que 
representam as vivências populacionais ao longo da história (Martins, 2003). 
Estes símbolos identificam-se em algo que seja considerado importante 
para uma cultura específica e que valha a pena preservar para as gerações 
futuras como representante da diversidade global. Esta diversidade passa 
tanto pelas crenças e culturas que existem e já existiram, como pelas pró-
prias pessoas, pela sua criatividade e capacidade de renovação, conferin-
do-lhes um sentido de identidade (Gudaukas, 2010; unesco, 2011a).

De acordo com a unesco (2011a), assim é constituída uma herança que 
para ser salvaguardada exige um esforço activo da sociedade, e que 
representa o modo como as sociedades actuais interpretam e com-
preendem o passado de uma perspectiva contemporânea (Scher, 2012).  
Esta herança engloba artefactos físicos como monumentos, locais his-
tóricos, objectos e edifícios, que definem o património cultural material  
(unesco, 2012c), e que segundo Corrêa (2010) devem ser incluídos na prá-
tica social, pois podem ser utilizados como um meio para acumular, 
transformar e preservar a informação e a herança social.

Contudo, o património cultural não termina nos artefactos físicos, sendo 
também um universo que engloba os costumes, música, práticas sociais, 
festividades e tradições orais (entre outros), passados de geração em gera-
ção, presentes no inconsciente colectivo e vistos como base da formação 
cultural, que definem o património cultural imaterial (unesco, 2011a).

6.
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Património cultural imaterial

“Intangible cultural heritage can only be heritage when it is recog-
nized as such by the communities, groups or individuals that create, 
maintain and transmit it (…)” 21 (unesco, 2011a, p.5)

Cabe às próprias comunidades identificarem as práticas e expressões que 
encaram como parte do seu património cultural imaterial, pois este é o 
único modo destes elementos serem identificados como tal, uma vez que 
resulta de um processo de constante recriação colectiva (unesco, 2011a).  
O património cultural imaterial é a própria cultura no seu estado mais 
puro, que se revela na interpretação que as sociedades actuais fazem do 
que consideram ser práticas sociais que vêm do passado  (Scher, 2012).

De acordo com a unesco (2011a) a cultura intangível deve ser encarada 
como a posse de conhecimentos e práticas passíveis de serem trans-
mitidas pelas gerações, em vez de uma manifestação cultural por si só. 
Como tal, está completamente dependente das pessoas que tenham 
adquirido esses conhecimentos e tradições e que se mostrem dispos-
tas a ensiná-los a outros, quer sejam ou não da sua comunidade.

Gudauskas (2010) defende que “only by constantly performing the intan-
gible cultural heritage it remains being alive in our minds as well as in our 
daily live.” 22 (Gudauskas, 2010, p.58). Ou seja, a preservação do património  
cultural imaterial dá-se através da transmissão e compreensão dos 
conhecimentos e práticas, assim como dos seus significados, de modo a 
assegurar que continuam a fazer parte da vida das gerações presentes,  
para que a possam passar para as futuras. É através desta comunicação 
intergeracional que o património cultural imaterial é consolidado e enri-
quecido, num estado de constante evolução e adaptação (unesco, 2011a).  
Esta é uma transmissão maioritariamente gestual e oral, que faz das 
tradições e expressões orais, assim como da própria língua vernacular,  
meios fulcrais para a preservação da cultura intangível (unesco, 2012a). 
Também as práticas sociais são encaradas pela unesco como um ele-
mento relevante para a identidade de uma comunidade, pois são activi-
dades que moldam e estruturam o quotidiano e, como tal, partilhadas  
por um número significativo de indivíduos.

21 t.l.- “O Património cultural imaterial só pode ser considerado património quando é reco-
nhecido como tal pelas comunidades, grupos ou individuais que o criam, preservam e 
transmitem (…).”

22 t.l.- “apenas através da sua prática constante é que o património cultural imaterial perma-
nece vivo nas nossas mentes assim como nas nossas vidas.”

6.1.
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6.2.

Podemos encarar a migração e o turismo como um factor que contri-
bui para a transformação, adaptação e evolução do património cultural 
imaterial, especialmente quando são praticados por indivíduos mais 
jovens, que se afastam da sua cultura materna, e estabelecem contacto 
com novas e diferentes culturas  (unesco, 2012b). Por um lado, Engelhardt 
(in Rodzi, 2013) afirma que existem várias questões a considerar entre o 
turismo e o património cultural imaterial, tal como a sua errada inter-
pretação pela descontextualização e fraca ligação do visitante com a 
cultura do país visitado.

Turismo cultural

“(…) by embracing the full range of experiences visitors can undertake 
to learn what makes a destination distinctive – its lifestyle, its heritage, 
its arts, its people – and the business of providing and interpreting the 
culture to visitors.” 23 (Australian Federal Government in Rodzi, 2013, p. 413)

Por turismo podemos entender a actividade de viajar e permanecer em 
locais fora do ambiente vernacular durante um período de tempo que 
não exceda um ano, por qualquer que seja a razão (World Tourism Organi-

zation in Rodzi, 2013). Dentro da actividade turística, destacamos o turismo 
cultural, que Rodzi (2013) em conformidade com a unesco & eiihcap (2008) 
definem como uma forma de turismo que tem como objectivo experien-
ciar o património cultural de uma determinada sociedade, através das 
tradições, locais e valores associados à cultura. Contudo, na maioria 
dos casos, o património cultural imaterial é visto pelos visitantes como 
uma questão secundária face às atracções que o património cultural 
material oferece (unesco & eiihcap, 2008).

A maioria dos turistas são indivíduos que demonstram especial inte-
resse em absorver a cultura imaterial através da experiência e prática, 
quer por intermédio de alguém ou algo pertencente à comunidade que 
está a visitar (unesco & eiihcap, 2008). Como consequência deste confronto 
entre a cultura do visitante e a cultura do local visitado, dá-se uma trans-
formação cultural que influencia ambas as partes do acontecimento.

Analisando o ponto de vista do turista, as principais vantagens que se 
registam prendem-se com a aquisição de novo conhecimento cultural  

23 t.l.- “(...) abraçando todo o leque de experiências disponíveis, os visitantes podem apren-
der o que torna um destino único – o seu estilo de vida, o seu património, a sua arte e as 
suas pessoas – e o negócio de fornecer e explicar a cultura aos visitantes.”
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através da própria experiência (Bak, 2008). Também as comunidades 
locais têm vindo a beneficiar com o turismo cultural, pois este é um fac-
tor que faz crescer a economia local, assim como a sua visibilidade junto 
de outras comunidades. Consequentemente, verifica-se um aumento 
enriquecedor na prática do património cultural imaterial, salvaguardan-
do-o e fomentando o seu desenvolvimento, pois os habitantes locais 
têm orgulho em demonstrá-lo, enquanto os visitantes têm interesse em 
apreendê-lo (Bak, 2008; unesco & eiihcap, 2008).

Lisboa 

“Lisboa é uma cidade de contrastes. De múltiplas actividades e de 
múltiplos espaços. De contornos nítidos e de perspectivas abertas 
sobre o mundo que ela cria e define como seu.” (Soares, 1993, p.13)

Lisboa é uma das cidades mais antigas do mundo, que devido à sua loca-
lização costeira no limite ocidental da Europa desempenhou um papel 
bastante importante nas comunicações entre a Península Ibérica e os 
restantes países através de ligações marítimas. A sua localização geográ-
fica foi também uma das razões para que, após a sua “nacionalização” 
no século XIII, Lisboa fosse considerada a capital de Portugal (Gaspar, 1994).

Segundo Gaspar (1994) o urbanismo na cidade foi sendo construído ao 
longo dos tempos e ficou marcado, primeiramente pelos romanos, 
durante as suas conquistas, e posteriormente pelos muçulmanos, que 
voltaram a potenciar o local através da fortificação e da envolvência 
da cidade com as terras circundantes. As vantagens do local voltaram 
a ser postas em causa com a reconstrução da Baixa Pombalina, assim 
como a funcionalidade e a forma urbana da cidade. Lisboa foi então 
expandida e o seu modelo social e estrutural alterado.

Quaresma (1994) defende que os mil anos de história que tornam Lisboa 
numa cidade única, estão marcados nos seus bairros, ruas, praças e monu-
mentos (considerados pontos de referência do seu passado e presente) e,  
consequentemente, na vida lisboeta. Actualmente, Lisboa pode ser divi-
dida em dois pontos de vista. Por um lado, existe uma Lisboa tradicional  
(figura 15), representada pelos seus bairros mais típicos e locais discretos, 
que marcam as histórias e as memórias da cidade, onde as tradições 
são vividas mais intensamente. Por outro, existe uma Lisboa moderna 
(figura 16), marcada pelas novas construções, que se cruzam e apoiam 
as mais antigas, criando novos espaços para os cidadãos (Soares, 1993).  

6.3.
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Entre os locais mais históricos de Lisboa, Gameiro (1993) destaca o Ros-
sio, o Chiado, o Bairro Alto, Alfama, a Mouraria, a Baixa Pombalina, o Ter-
reiro do Paço e a Avenida da Liberdade. O autor realça ainda a Praça de 
Londres, o Areeiro e a Avenida de Roma como zonas representantes dos 
hábitos burgueses com gostos afrancesados dos lisboetas do século XX.

Lisboa é assim considerada uma capital cosmopolitana que oferece um 
vasto leque de experiências culturais aos seus visitantes. É uma cidade 
que não deixa para trás as suas tradições, pois estas são vividas, com 
orgulho, pelos seus cidadãos (Turismo de Lisboa, s.d.). É uma cidade bem 
conhecida pela sua história, costumes e património cultural intangível,  
que engloba as festas populares, a música e a gastronomia. Algo que 
se relaciona imediatamente à cidade é o fado, um género musical 
característico lisboeta, que na sua forma mais pura retrata os locais,  
os ambientes e as pessoas da cidade (Marques, 1993). “É comum dizer-se 
que se vem a Lisboa para comer” (Matos, 1993, p.171), contudo, Lisboa não 
tem uma cozinha típica, sendo mesmo isso que a torna numa cidade 
única e enriquece o seu tão famoso cheiro lisboeta (Matos, 1993).

No dia-a-dia, as ruas e praças da capital portuguesa estão constante-
mente povoadas de pessoas, pois parte dos nossos hábitos quotidianos  
assentam em passar muito tempo em locais públicos. Contudo, a paisa-
gem lisboeta é habitada por um grande número de estrangeiros, desde 
turistas, que estão apenas de passagem, a estudantes de intercâmbio 
que cá se estabelecem durante um ou dois semestres. Estes indivíduos 
acabam por fazer parte de Lisboa, tanto quanto os lisboetas, contri-
buindo para o desenvolvimento da cultura da cidade.2425

24 Fotografia tirada pelo sujeito #3 durante o exercício de probes feito no desenrolar da inves-
tigação e descrito mais à frente no capítulo do estudo preliminar do presente documento.

25 Disponível em: <http://ideiasnamala.files.wordpress.com/2011/11/img_8407.jpg>  
[Consult. 23 Junho 2014]

↑ Figura 15: Lisboa tradicional 
(Calçada Santana) 
(Sujeito #3, 2014)24

→ Figura 16: Lisboa moderna 
(Gare do Oriente)25
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Argumento
A partir do enquadramento teórico assente na recolha, selecção, análise  
e síntese crítica da literatura, constituimos o seguinte argumento:

Um projecto de design gráfico assente nos princípios de design centrado no 
utilizador pode contribuir para a comunicação da cultura lisboeta aos estu-
dantes Erasmus, facilitando e motivando a compreensão e conhecimento da 
cidade e dos seus habitantes, através de um objecto impresso interactivo, 
útil e funcional, que responda às necessidades e expectativas do utilizador, 
cativando-o na experiência e levando-o a descobrir algo por si próprio.
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Investigação 
activa
Partindo dos fundamentos retirados do enquadramento teórico, e com 
o intuito de comprovar o argumento apresentado, iniciámos o segundo 
momento metodológico desta investigação, que consistiu na aplicação 
dos princípios de dcu a um caso de estudo monitorizado pelo inves-
tigador. Este momento, que resultou num protótipo final de um kit 
interactivo e participativo sobre Lisboa, foi dividido em quatro fases: 
estudo preliminar, desenvolvimento, avaliação e uma fase de iteração, 
que levou a retomar novamente o desenvolvimento;  e  permitiu validar 
o projecto e a responder às questões de investigação.

PARTE III
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Estudo preliminar
“To understand what our users need, we first have to get a sense of 
who they are.” 26 (Garrett, 2011, p.46)

Para solucionar um problema há que entendê-lo no seu todo. Uma pes-
quisa bem planeada e consolidada assegura uma boa base projectual, 
e permite identificar e elaborar os requisitos mais adequados para o 
produto, consoante o público-alvo definido.

De modo a estruturar este momento metodológico, procedemos a uma 
análise cuidada dos objectivos do estudo preliminar:

• Recolher informação generalizada sobre os estudantes Erasmus e 
sobre a sua percepção da cultura imaterial lisboeta, assim como 
do seu interesse na mesma;

• Recolher informação sobre o contexto físico e social dos estudantes 
Erasmus, assim como das suas atitudes e experiências em Lisboa.

Neste sentido, o presente estudo foi dividido em duas fases distintas, 
mas complementares – entrevistas exploratórias e probes – seguidas 
de uma fase de cruzamento e interpretação dos dados recolhidos.  
A escolha e combinação destas duas ferramentas de pesquisa deveu-se  
à adequação ao tipo de informação que se pretendia recolher sobre o 
problema e os utilizadores.

As entrevistas são uma ferramenta bastante útil quando se pretende 
recolher informação sobre as atitudes e percepções gerais dos utiliza-
dores, enquanto as probes, devido ao seu caracter exploratório, permi-
tem um olhar mais aprofundado sobre os seus comportamentos e pen-
samentos (Garrett, 2011; Mattelmäki, 2006). Desta forma foi possível formular 
uma visão mais holística dos utilizadores, que conduziu a uma melhor 
compreensão das suas necessidades e expectativas face ao problema. 
Enquanto as entrevistas forneceram uma visão mais generalizada e 
imediata do fenómeno, as probes possibilitaram uma perspectiva mais 
ponderada e específica do mesmo.

Uma vez que com o presente estudo pretendíamos criar uma compreen-
são sobre um fenómeno específico e aspectos inerentes, mostrou-se 
vantajoso estabelecer alguns requisitos para a selecção dos elementos 

26 t.l. – “Para compreender as necessidades dos utilizadores, primeiro temos de perceber 
quem eles são.”

7.
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constituintes do grupo de sujeitos. Desta forma pudemos identificar as 
características que os sujeitos deveriam ter de modo a representarem 
o grupo-alvo a beneficiar com a presente investigação. Para a identifi-
cação do número de sujeitos a participar nesta fase do estudo intercalá-
mos as directrizes recomendadas por Hill & Hill (2005, pp.35-38) e Mattelmäki 
(2006, p.69) a respeito do tamanho adequado da amostra para entrevistas e 
probes, respectivamente. 

Assim, estabelecemos que a amostra ideal deveria ser composta por 10 
estudantes Erasmus de diferentes nacionalidades e residentes em Lisboa, 
em que 5 sujeitos seriam do sexo masculino e outros 5 do sexo feminino.

Com o objectivo de estabelecer um contacto mais directo e assertivo 
com os potenciais sujeitos, o investigador contactou o Gabinete de Mobi-
lidades da fa-ulisboa, na tentativa de obter uma lista dos todos os estu-
dantes Erasmus inscritos no segundo semestre do ano lectivo 2013/2014 
na mesma instituição, assim como os seus contactos. Uma vez que esses 
são dados confidenciais que não podem ser divulgados sem autorização 
do próprio aluno, o Gabinete de Mobilidades disponibilizou-se para con-
tactar via e-mail todos os estudantes Erasmus que se encontravam no 
corrente semestre a frequentar a fa-ulisboa, pedindo que autorizassem 
a divulgação dos seus dados e contactos para efeitos da presente inves-
tigação. Passados uns dias, o investigador teve na sua posse uma lista de 
25 estudantes Erasmus de 9 nacionalidades diferentes, composta por 15 
indivíduos do sexo feminino e 10 do sexo masculino, com os respectivos 
contactos.27 Esta lista serviu de ponto de partida para estabelecer um 
primeiro contacto com os possíveis sujeitos, pois era composta pelos 
estudantes Erasmus que à partida se mostraram receptivos, disponíveis 
e interessados em participar na investigação.

No seguimento dos acontecimentos, o investigador entrou em contacto 
directo com os 25 estudantes Erasmus via correio electrónico,28 com o 
intuito de combinar uma data para se encontrar com cada um deles 
individualmente nas instalações da fa-ulisboa, para se poder realizar o 
primeira fase do estudo preliminar – a entrevista exploratória.

27 A lista indicada não pôde ser incluída no presente documento por conter informação pes-
soal e confidencial a respeito dos participantes.

28 A opção de entrar em contacto com os 25 candidatos em simultâneo em vez de selecionar 
os 10 que mais se adequavam aos requisitos previamente estabelecidos, prendeu-se com a 
intenção de alargar o mais possível o leque de possibilidades, uma vez que não havia cer-
tezas de que todos eles iriam responder ao e-mail e ter disponibilidade para um contacto 
presencial com o investigador, apesar da predisposição mostrada.
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Dos 25 potenciais sujeitos contactados, apenas 12 responderam, e des-
ses 12 apenas 9 tiveram disponibilidade para se encontrar presencial-
mente com o investigador de modo a realizar a entrevista, constituindo 
assim o grupo de amostra inicial do estudo preliminar. Contudo, ao 
longo do período das entrevistas, foram adicionados a este grupo mais 
4 estudantes Erasmus contactados por intermédio de 3 dos sujeitos.

Acabou por não se verificar um grande controlo sobre a constituição da 
amostragem, pois estivemos sujeito à receptividade e disponibilidade 
dos estudantes Erasmus contactados.

No seu total, o grupo de amostra inicial do estudo preliminar (quadro 1) 
ficou constituído por 13 estudantes Erasmus de 7 nacionalidades dife-
rentes residentes em Lisboa, em que 6 sujeitos (46%) eram do sexo mas-
culino e outros 7 (54%) do sexo feminino, com idades compreendidas 
entre os 20 e os 25 anos.

Quadro 1: Caracterização  
do grupo de amostra inicial 
do estudo preliminar  
(Investigador, 2014)
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Entrevistas exploratórias

A preparação das entrevistas passou pela construção do guião da entre-
vista29 composto na sua maioria por questões de resposta aberta que 
possibilitassem obter informação maioritariamente qualitativa capaz 
de complementar a revisão da literatura.

No sentido de construir o guião da entrevista mais adequado para obter 
a informação certa e necessária, foi previamente desenvolvido um 
silent survey30 descritivo do que se pretendia retirar das entrevistas, em 
que foram estruturadas e descriminadas todas as questões a fazer aos 
entrevistados, assim como os objectivos específicos de cada uma delas. 
Quanto mais clara for a descrição do que se pretende, mais fácil e asser-
tivamente se formulam as questões certas que asseguram a recolha da 
informação necessária (Garrett, 2011). 

Na estruturação de algumas das questões foi tido em conta o conselho 
apresento por Jacob Nielsen no seu artigo Interviewing Users,31 de pedir 
aos entrevistados para recordarem aspectos e momentos específicos, 
tanto positivos como negativos, pois estes casos extremos ficam mais 
marcados na mente das pessoas e muitas vezes fornecem os detalhes 
necessários acerca de um fenómeno (Nielsen, 2010).

Podemos caracterizar as questões que compõem o guião pelos tipos de 
informação que recolhem: factos, opiniões e preferências.32 De um modo 
geral, elas abordam campos como a facilidade de acesso à cultura ima-
terial lisboeta, a motivação e interesse pela cultura imaterial lisboeta,  
o conhecimento sobre a cultura imaterial lisboeta e a sua compreensão.

Por sua vez, a estrutura do guião pode ser dividida em três partes: uma 
primeira de recolha de informação demográfica que permita caracte-
rizar os sujeitos; uma segunda composta pelas questões directamente 
relacionadas com o tema da investigação; e uma terceira relativa à par-
ticipação dos sujeitos na investigação.

Nesta fase foram conduzidas 13 sessões individuais com uma duração 
média de trinta minutos, que foram gravadas com recurso a um dispo-
sitivo de gravação áudio digital. A estrutura das sessões foi dividida em 
três momentos:

29 Consultar anexo A.

30 Consultar anexo A - expressão cunhada por Almendra (2007).

31 Disponível em: <http://www.useit.com/articles/interviewing-users/> [Consult. 17 Março 2014]

32 De acordo com os tipos gerais de informação apresentados por Hill & Hill (2005).

7.1.
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• Introdução à investigação: No início de cada sessão foi feita uma 
breve introdução em que foi explicado o âmbito da investigação, 
os seus objectivos e as razões que levaram o sujeito a ser selecio-
nado para fazer parte do estudo. Neste momento foram também 
apresentadas duas cópias de um formulário de consentimento 
de participação no estudo preliminar,33 que foram analisadas e 
assinadas pelas duas partes, sendo uma das cópias entregue ao 
sujeito, enquanto a outra ficou na posse do investigador.

• Introdução ao estudo: Antes de iniciar o questionário foi feita uma 
pequena introdução ao âmbito do estudo e aos seus objectivos,  
e apresentada uma definição de cultura imaterial34 que pudesse 
ajudar o entrevistado a contextualizar as questões que se seguiam.

• Questionário por entrevista: O questionário foi conduzido pelo 
investigador seguindo o modelo de entrevista semi-estruturada. 
Desta forma, houve alguma flexibilidade no seguimento das ques-
tões, pois não houve obrigatoriedade de seguir exactamente o 
desenrolar previsto pelo guião e houve ainda a possibilidade de 
integrar novas questões, em função do decorrer da entrevista.

Tanto o guião da entrevista como o formulário de consentimento de 
participação foram redigidos em inglês de modo a tornar o material 
acessível a todos os sujeitos, no entanto, algumas das sessões foram 
conduzidas em português por preferência dos entrevistados.

De modo a facilitar a análise e síntese da informação recolhida, as ques-
tões do guião foram agrupadas em 5 blocos35 consoante a natureza e 
conteúdo da informação:

• A: Caracterização dos sujeitos;
• B: Escolha da cidade e satisfação;
• C: Acesso à cultura imaterial lisboeta e sua compreensão;
• D: Caracterização de Lisboa;
• E: Participação na investigação.

33 Consultar anexo B.

34 Por cultura imaterial entende-se o universo que engloba os costumes, música, práticas 
sociais, festividades e tradições orais (entre outros), passados de geração em geração, 
presentes no inconsciente colectivo e vistos como base da formação cultural. (UNESCO, 
20011a) No entanto, para o presente estudo cingimos o conceito de cultura imaterial a práti-
cas sociais, hábitos quotidianos, língua portuguesa, expressões orais e eventos festivos, de 
modo a obter respostas mais assertivas, uma vez que para o presente estudo não interes-
sava recolher informação sobre todos os aspectos que o conceito cultura imaterial engloba.

35 Consultar anexo C.
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As entrevistas foram submetidas a uma análise caso-a-caso em que os 
ficheiros áudio36 foram cuidadosamente analisados pelo investigador. 
A informação extraída de cada entrevista alimentou quadros indivi-
duais37 de modo a facilitar a análise entre casos.38

Probes: uma ferramenta empática

Para uma melhor compreensão da pertinência da aplicação deste método 
na presente investigação, há que fazer uma breve contextualização sobre 
o mesmo, explicando a sua origem, objectivos e contexto de aplicação.

O termo ‘probe’ está associado ao instrumento de registo automático 
utilizado por investigadores para recolher sinais e amostras de lugares 
onde o ser humano não consegue chegar. Esta é uma noção intrinseca-
mente ligada ao carácter exploratório do método e ao facto da infor-
mação ser recolhida pelos próprios participantes sem que o investiga-
dor tenha contacto directo com os acontecimentos (Mattelmäki, 2003). 

Aplicadas ao processo de design, as probes são uma abordagem cen-
trada no utilizador para compreender fenómenos humanos e explorar 
novas oportunidades de design (Mattelmäki, 2006). São uma ferramenta 
empática que equipa os sujeitos com ferramentas para reflectirem e 
projectarem as suas opiniões e sentimentos, através de um kit conce-
bido especialmente para o efeito (Mattelmäki, 2003). Geralmente, este kit 
consiste num envelope, pasta ou bolsa que contém material de suporte a 
tarefas como tirar fotografias, tomar notas diárias, responder a questões 
abertas, desenhar em mapas e fazer colagens, que se traduzem através 
de objectos como cadernos, cartões e autocolantes. Há que salientar 
que não existe uma “receita” para conceber o kit perfeito, pois cada caso 
é um caso e a concepção do material, em termos visuais e de conteúdo, 
é influenciada pela componente experimental e criativa inerente a este 
método associada ao caso de estudo (Mattelmäki, 2006). 

36 Consultar anexo D ‒ entrevista do sujeito #13 apresentada como exemplo.

37 Consultar anexo E ‒ entrevista do sujeito #13 apresentada como exemplo.

38 Consultar anexo F.

7.2.
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As probes foram utilizadas pela primeira vez em 1990 num projecto 
financiado pela União Europeia intitulado de Presence, que consistiu no 
desenvolvimento de tecnologia inovadora que estimulasse e auxiliasse a 
presença activa de cidadãos seniores em comunidades locais. Como abor-
dagem projectual, a equipa de design decidiu procurar novas ideias em vez 
de encontrar soluções para problemas existentes, suportando o pensa-
mento projectual com as necessidades e desejos dos futuros utilizadores.  
Nesse sentido, os cidadãos seniores foram incluídos no processo de con-
cepção e encorajados a utilizar a sua imaginação. A partir de métodos 
utilizados na psicologia e do pensamento e prática de arte contempo-
rânea, foram desenvolvidas as Cultural Probes (designação dada ao pri-
meiro estudo de probes), materializadas num kit composto por exercícios 
propositadamente ambíguos e abertos, que estimulavam a discussão 
sobre novas possibilidades. Deste modo, o primeiro processo de probes 
destacou-se pelo carácter experimental, artístico e inovador do estudo. 
Desde este instante, as probes têm sido aplicadas em inúmeros projectos 
por parte de designers e investigadores (Mattelmäki, 2006). 

Tendo em conta a informação acima descrita, podemos identificar três 
directrizes que caracterizam qualquer abordagem empática através  
de probes:

• Participação dos utilizadores por meio de auto-documentação: 
as probes são um conjunto de tarefas que estimulam os utilizado-
res a registar as suas experiências e exprimir os seus pensamentos 
e ideias, assumindo o papel de participantes activos;

• Foco no contexto pessoal e nas percepções dos utilizadores:  
as tarefas focam a atenção dos participantes no seu quotidiano, 
contexto social, estético e cultural, necessidades, sentimentos, 
valores e atitudes;

• Carácter exploratório: as probes são adequadas para explorar 
novas oportunidades de projecto, em vez de resolver problemas 
previamente identificados.

Em suma, as probes são ferramentas especialmente criadas para esta-
belecer um diálogo entre os potenciais utilizadores e os designers. Este 
diálogo é conseguido através do kit entregue aos sujeitos, que lhes 
fornece estímulos para clarificar as suas opiniões, assim como meios 
físicos, verbais e visuais que lhes permitem documentar as suas vidas, 
atitudes experiências e sentimentos (Mattelmäki, 2003). Esta é uma abor-
dagem que não deve ser vista como um meio para encontrar soluções, 
mas como algo que cria uma compreensão empática dos potenciais 
utilizadores de um produto.
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Uma das razões que levaram à aplicação deste método no estudo pre-
liminar foi a sua natureza experimental e divertida, que permite uma 
abordagem fresca e fora do normal, com o potencial de se obter resul-
tados inesperados.

Mattelmäki (2006) divide o processo das probes em 5 passos: entendi-
mento do fenómeno, selecção do grupo de amostra, concepção do kit, 
recolha de dados pelos participantes, e finalmente interpretação dos 
resultados. No presente estudo, os primeiros três passos descritos pelo 
autor foram iniciados em paralelo, influenciando as decisões tomadas 
em cada um deles.

Partindo dos objectivos do presente estudo, o entendimento do fenó-
meno necessário para iniciar esta fase foi feito a partir da informação 
recolhida na revisão da literatura e nas entrevistas exploratórias, que 
permitiu iniciar um processo cognitivo de análise do desafio, e suposi-
ção de possíveis soluções.

A selecção do grupo de participantes foi feita a partir do grupo de amos-
tra inicial do estudo preliminar (quadro 1), tendo em conta o interesse e 
disponibilidade dos sujeitos para continuar a participar na investigação, 
e o empenho e qualidade das respostas dadas na entrevista. O primeiro 
critério de selecção foi posto em prática através de um questionário 
feito na entrevista que continha uma questão específica para o efeito. 
Apesar de todos os 13 sujeitos se terem mostrado interessados em par-

ticipar futuramente na investigação, os sujei-
tos #10 e #11 não tinham disponibilidade para 
participar no exercício de probes no período 
em que este ia decorrer. O segundo critério 
de selecção foi aplicado através de uma aná-
lise empírica feita pelo próprio investigador no 
decorrer das entrevistas, que apenas excluiu o 
sujeito #6. Assim, o grupo de participantes do 
exercício de probes (quadro 2) ficou constituído 
por 10 sujeitos de 6 nacionalidades diferentes, 
em que 4 sujeitos (40%) eram do sexo mascu-
lino e outros 6 (60%) do sexo feminino.

À semelhança do que foi feito para as entrevistas, antes de materiali-
zarmos o kit, foi feito um plano das probes,39 em que foi identificada a 
informação que se pretendia retirar do exercício, e planeadas e des-
criminadas todas as tarefas a realizar, assim como as propriedades e 
objectivos específicos de cada uma delas.

39 Consultar anexo G.

Quadro 2: Caracterização 
do grupo de participantes 
do exercício de probes  
(Investigador, 2014)
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Na estruturação do estudo foram analisados os tipos de exercícios 
que podiam ser utilizados como tarefas (Mattelmäki, 2006) em função do 
contexto e ponto de vista dos participantes. Para tal, colocámo-nos no 
lugar do utilizador, tentando imaginar o seu modo de pensar, de execu-
tar as tarefas, e o modo como recebem e descodificam o kit.

Foram tidos em conta os seguintes requisitos:

• O material seria entregue em mão a cada um dos participantes;

•  O kit seria transportado diariamente durante um período de tempo 
contínuo, manuseado tanto em casa, como em espaços públicos, 
em vários momentos do quotidiano;

• O material teria de ser capaz de comunicar eficazmente as tarefas 
a realizar, assim como as respectivas respostas;

• O material seria novamente entregue em mão ao investigador e 
armazenado para futura análise.

Assim, decidimos que o kit teria de ser resistente, e de dimensões e 
peso reduzidos, para ser facilmente transportado e utilizado em qual-
quer lugar e ocasião. Os suportes para a comunicação e realização das 
tarefas foram idealizados de acordo com as circunstâncias dos tempos 
actuais e com o tipo de informação a recolher. 

A aparência estética do material foi decidida de acordo com o grupo-alvo 
e o tópico principal do estudo. Uma vez que o estudo pretende levar os 
participantes a reflectir sobre a sua vida e experiências em Lisboa, quería-
mos que a componente gráfica do objecto apelasse à ideia de uma visão 
holística sobre o acontecimento por alguém de dentro, que o vivesse.

Pensámos então em criar uma linguagem que reflectisse esses ideais 
e que pudesse ser aplicada a todos os objectos do kit como uma iden-
tidade visual. Decidimos que a maneira mais adequada de o fazer era 
através de uma fotografia que servisse de elemento principal, capaz de 
representar a cidade e inspirar os participantes. Essa fotografia seria 
aplicada juntamente com uma legenda identificativa do objecto e a 
frase “feel free to write, draw and do collage” 40 que apela à liberdade de 
resposta por parte dos participantes.

40 t.l. – “sente-te livre para escrever, desenhar e fazer colagens”.
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Para tal recorremos ao banco de imagens morgueFile41 onde adquirimos 
uma fotografia da Praça D. Pedro IV vista do Elevador de Santa Justa 
(figura 17), que foi tratada e aplicada à imagem visual do kit.42

De seguida procedemos à materialização do 
kit das probes (figuras 18 e 19). Todo o material 
foi redigido em inglês de modo a ser acessível 
a todos os sujeitos, e que é composto por uma 
bolsa de plástico azul (25cmx18cm) que con-
tém uma caneta esferográfica e quatro objec-
tos com tarefas específicas:

• Caderno: caderno de formato a6 que pede 
ao utilizador para registar aspectos que consi-
dere complicados acerca da cultura imaterial 

lisboeta, aspectos que tenha aprendido sobre a cultura imaterial 
lisboeta, coisas necessárias para viver em Lisboa e qualquer coisa 
que lhe passe pela cabeça. Apresenta ainda uma definição do que 
se entende por cultura imaterial lisboeta à semelhança do que foi 
feito nas entrevistas.

• Mapa de Lisboa: mapa esquemático da cidade impresso em a3 e 
dobrado em quatro, que tem marcadas as freguesias de Lisboa, 
assim como alguns pontos centrais da cidade. O mapa pede ao 
utilizador para marcar o local onde mora e os locais a que ele vai 
durante o período do exercício.

• Cartão com tarefas fotográficas: cartão de formato a6 que pede ao 
utilizador para registar através de fotografias os objectos que car-
rega consigo todos os dias; a melhor coisa de cada dia; para descre-
ver Lisboa em três fotografias; e para descrever a sua vida na cidade 
em seis fotografias. Tendo em conta o contexto em que as probes 
foram aplicadas, mostrou-se adequado e vantajoso pedir aos parti-
cipantes para fazerem os registos fotográficos com os seus próprios 
dispositivos (telemóveis, máquinas fotográficas, etc.) e que entre-
gassem as fotografias ao investigador em formato digital.

• Cartões com perguntas abertas: quatro cartões a6, cada um com 
uma pergunta de resposta aberta, envoltos numa faixa. Os cartões 
pedem ao utilizador para descrever as pessoas com quem passa 
mais tempo no seu dia-a-dia, e para registar a sua opinião sobre a 
cidade, sobre os cidadãos lisboetas, e sobre o exercício das probes.

41 Disponível em: <http://www.morguefile.com/> [Consult. 28 Março 2014]

42 Disponível em: <http://www.morguefile.com/archive/display/25636> [Consult. 28 Março 2014]

Figura 17: Praça D. Pedro IV  
vista do Elevador de Santa Justa 
(imagem original)42  
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Os kits foram entregues em mão aos partici-
pantes entre os dias 7 e 8 de Abril e recolhidos 
entre os dias 21 e 24 de Abril, consoante a dis-
ponibilidade dos sujeitos. O contacto pessoal 
com os participantes no acto de entregar e 
receber o material das probes mostrou-se van-
tajoso, por um lado, porque ajudou a cumprir o 
calendário previsto para o estudo, e por outro, 
pois fortaleceu o diálogo entre as duas partes criando oportunidades 
para algumas observações relativas ao exercício e aos seus resultados.

Apesar do grupo de participantes ser composto por 10 sujeitos, apenas 
7 kits foram recolhidos devido a acontecimentos inesperados relacio-
nados com 3 dos participantes. Apesar da disponibilidade mostrada, o 
sujeito #12 não compareceu no encontro marcado para receber a pasta 
e não respondeu às tentativas de contacto por parte do investigador; o 
sujeito #8 encontrou-se com o investigador para receber a pasta mas, 
posteriormente, não respondeu a quaisquer tentativas de contacto por 
parte do investigador, o que resultou na não entrega do material e des-
conhecimento se chegou a ser preenchido; e o sujeito #9 foi vítima de 
um assalto, pelo que perdeu a pasta com o material. Contudo, este sen-
tiu a necessidade de se justificar pessoalmente e admitiu ter pena por 
não poder contribuir para a presente fase do estudo. Mostrou-se ainda 
prontamente disponível para participar mais a frente na investigação, 
caso fosse necessário.

O modo como se analisa e interpreta o material recolhido nas probes está 
intrinsecamente ligado ao propósito do estudo e ao contexto em que foi 
realizado (Mattelmäki, 2006). Uma vez que pretendíamos retirar dados espe-
cíficos do material e utilizá-lo como fonte de inspiração para o projecto, 

Figuras 18 e 19: Kit das probes 
(Investigador, 2014)
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decidimos aliar duas técnicas de interpretação que Mattelmäki (2006) 
denomina de ‘condensar e combinar’ e ‘interpretação directa’, combi-
nando as mais-valias de cada um deles. O primeiro método caracteriza-se 
por organizar e agrupar a informação recolhida em resumos e destaques 
que descrevam o fenómeno em questão, enquanto o segundo é caracte-
rizado pelo seu carácter mais livre, em que o material original é interpre-
tado com o objectivo de encontrar pontos de partida para novas ideias, e 
consolidar outras pré-concebidas. Este último é adequado para estudos 
em que o investigador seja o próprio designer.

Nesse sentido, para facilitar a análise e síntese da informação recolhida, 
as tarefas foram agrupadas consoante os 5 blocos de informação43 pre-
viamente estabelecidos, à semelhança do que foi feito na fase anterior. 
O material recolhido44 foi submetido a uma análise caso-a-caso em que 
a informação foi cuidadosamente analisada pelo investigador e sinteti-
zada em painéis individuais45 de modo a facilitar a análise entre casos.  
A informação foi sintetizada, organizada e interligada entre si, de modo 
a criar uma narrativa da experiência de cada sujeito, salientando a infor-
mação que caracteriza o seu ponto de vista face à experiência Erasmus 
em Lisboa (ver figura 20).

43 Consultar anexo C.

44 Consultar anexo H.

45 Consultar anexo I.

A minha vida em Lisboa
andar pela cidade // amigos
café de manhã // faculdade

Lisboa
miradouros // ruas // elétricos

“Lisboa é um dos locais mais belos onde já 
vivi. É uma cidade ‘mosaico’ onde se pode 
ver e fazer qualquer coisa... Linda!”

Lisboetas
Os lisboetas são muito amigáveis e parece que querem 
conversar a toda a hora sobre qualquer assunto, o que faz 
com que me sinta como em casa e ajuda no meu portu-
guês. Um lado menos positivo é o facto das pessoas 
estarem sempre atrasadas e serem relaxadas de mais em 
relação a tudo. De onde venho, as pessoas stressam-se 
com a mínima coisa, mas aqui parece que as pessoas não 
deixam que nada arruine o seu humor despreocupado. 
Até é capaz de ser melhor assim.

Não acho que a cultura intangível lisboeta 
seja complicada de compreender.

...ir a cafés é a melhor forma de  entrar em 
contacto com os lisboetas e aprender sobre 
a sua vida e cultura em primeira mão.

As pessoas com quem passo mais tempo são do meu país 
(Roménia); nós partilhamos mais ou menos os mesmos 
interesses (arquitectura, passear pela cidade,...); eles são 
muito amigáveis e mente-aberta, contudo não são tão 
fascinados e atraídos por Lisboa como eu.

PARA VIVER EM LISBOA É NECESSÁRIO...

APRENDI QUE...

ACHEI COMPLICADO...

lugares visitados

casa

universidade

...Benfica vs. Sporting é um assunto importante.

...os pasteis de nata são das melhores coisas que há.

...provavelmente existem 365 receitas de bacalhau.

O meu conhecimento acerca da cultura 
intangível lisboeta não é muito vasto.

“Esta experiência foi muito boa pois tornou-me 
consciente das coisas que me fazem adorar 
Lisboa, desde as turísticas até às mais pessoais. 
Acho que este exercício foi bom, não como um 
guia, mas como um modo de aprofundar a 
minha relação com a cidade, que só se torna 
possível quando a temos de avaliar e descrever.”

As Probes

...apenas a vontade para descobrir a cidade.
...e o dinheiro para sobreviver.

Não acho que haja algo absolutamente
necessário para viver em Lisboa...

É mais uma questão de esperar para descobrir 
e conhecer esta cultura, esta parte de Lisboa.

... os cafés são o principal motor 
da interacção social.

A melhor coisa do dia
descobrir a cidade // relaxar
a luz do sol // algo inesperado

Sujeito 03
23 anos // Roménia // Arquitectura

Figura 20: Painel individual 
do Sujeito #3 (adaptado de 
Mattelmäki, 2006, p.94)
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Interpretação dos resultados

Terminadas as duas fases de pesquisa, demos início a um momento 
de interpretação dos dados recolhidos de modo a criar bases que 
permitissem tomar decisões de forma mais acertada no decorrer do 
projecto. Através de uma análise qualitativa de cruzamento de dados, 
examinámos os dados recolhidos nas entrevistas e nas probes a dife-
rentes níveis, com o intuito de encontrar pistas, semelhanças e diferen-
ças, que permitam caracterizar os utilizadores e identificar tendências 
e padrões de comportamento. Apesar da análise dos dados extraídos 
das entrevistas e das probes ter sido feita de maneira diferente, os 
resultados foram relacionados entre si de modo a criar uma visão mais 
holística dos factos.

Tendências e padrões de comportamento

Começando pela escolha de Lisboa como destino para fazer Erasmus, 
verificámos que 7 dos sujeitos (54%) já tinham estado em Lisboa ou em 
Portugal anteriormente, e que para 6 desses sujeitos (46%), esse foi um 
factor importante que pesou na tomada de decisão. Outros factores 
que se destacaram nesta escolha foram a língua portuguesa (30,8%) 
quer por ser parecida com a língua materna dos sujeitos, ou por se 
mostrar como um novo desafio; o clima (23%); e o tamanho da cidade 
(23%), em relação ao qual o sujeito #2 afirmou que Lisboa é uma cidade 
grande, enquanto os sujeitos #4, #13 e #1 (num momento diferente) 
salientaram o facto de Lisboa ser uma cidade com o tamanho perfeito, 
nem muito grande, nem muito pequena.

Podemos afirmar que todos os sujeitos se mostraram satisfeitos com 
a cidade e com a experiência vivida. Esta é uma dedução retirada do 
facto da totalidade dos sujeitos (100%) ter manifestado intenção de 
recomendar outros a visitar Lisboa e de 12 dos sujeitos (92,3%) terem 
intenção e vontade de voltar à cidade futuramente. Apenas o sujeito 
#10 não manifestou essa vontade pois disse que ainda tem muitas cida-
des novas para conhecer. Tanto o sujeito #1, como o #3 e o #11 manifes-
taram vontade de permanecer mais tempo em Lisboa para continuar 
os estudos ou até trabalhar.

No decorrer das entrevistas, 8 dos sujeitos (61,5%) afirmaram ter pouco 
conhecimento acerca da cultura intangível lisboeta antes de virem 
estudar para a cidade, enquanto 4 (30,8%) afirmaram não ter qualquer 
conhecimento, e 1 (7,7%) afirmou ter pouco conhecimento, mas sobre a 
cultura intangível de Portugal no geral. Contudo, os 13 sujeitos (100%) 

7.3.

7.3.1.
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mostraram interesse em aprender mais sobre a cultura local, apesar 
de o sujeito #2 ter afirmado que esse interesse se prendia com a cul-
tura portuguesa no geral e não só lisboeta. Destacamos a resposta do 
sujeito #13 relativamente a este tópico:

“Before I came to the city I didn’t know very much about it. I had heard 
about cultural aspects like Fado, Saudade, and that kind of things 
before, but I didn’t knew a lot about the Portuguese way of life…  
I discover that here [in Lisbon].” 46 (sujeito #13)

Podemos assim afirmar que independentemente de se ter algum 
conhecimento prévio sobre Lisboa, é necessário ter contacto directo 
com a cidade e com os seus habitantes para se compreender a cultura 
lisboeta. O sujeito #3 afirmou que apesar de saber a informação turís-
tica sobre Lisboa antes de fazer Erasmus, só quando veio para Lisboa é 
que começou a compreender a vida na cidade.

Quando questionados acerca das dificuldades sentidas no acesso à 
cultura intangível lisboeta, 10 dos entrevistados (77%) abordaram a 
questão identificando as dificuldades sentidas, sendo que todos apon-
taram a adaptação às rotinas e horários da cidade (77%). Nas probes, 
os aspectos apontados pela maioria dos participantes como mais com-
plicados foram a adaptação à postura e modo de estar dos portugue-
ses; seguida da língua portuguesa, em que os sujeitos #4 e #5 destaca-
ram as expressões idiomáticas; e finalmente a adaptação às rotinas. 
O sujeito #4 apontou ainda a dificuldade que sentiu em pedir um café 
em Lisboa (devido à quantidade de bebidas derivadas existentes), e em 
manter contacto com os portugueses.

Contudo, 3 dos sujeitos entrevistados (23%) afirmaram não ter sentido difi-
culdades. Um deles foi o sujeito #3 que completou a sua resposta dizendo 
que não encara qualquer aspecto complicado de uma cultura como difi-
culdade pois é algo que lhe está inerente e que se aprende e compreende 
com o tempo. De um modo geral, todos os sujeitos reconheceram que a 
melhor forma de superar quaisquer dificuldades ou aspectos mais com-
plicados da cultura imaterial lisboeta é adoptando uma postura relaxada: 
“The only thing I’ve learned that helps me survive here [in Lisbon] is not to 
care too much.” 47 (sujeito #2)

46 t.l. – “Antes de vir para a cidade não sabia muito sobre ela. Já tinha ouvido falar de alguns 
aspectos culturais como o Fado e a Saudade, mas não sabia muito acerca do estilo de vida 
dos portugueses… Descobri isso cá [em Lisboa].”

47 t.l. – “A única coisa que aprendi que realmente me ajudou a sobreviver aqui [em Lisboa] foi 
a não me preocupar muito.”



57investigação activa

O sujeito #9 afirmou que a principal dificuldade que sentiu foi “sair” da 
comunidade Erasmus e conhecer outras pessoas. Num momento dife-
rente, o sujeito #5 abordou o mesmo problema: “Tinha muita vontade de 
levar uma vida lisboeta, mas percebi que [em Lisboa] os Erasmus levam 
uma vida um bocado à parte.” (sujeito #5). A este comentário, o sujeito 
#5 acrescentou que essa situação se deve, em parte, ao facto de haver 
demasiada ajuda direcionada para os estudantes Erasmus que acaba 
por afastá-los dos estudantes lisboetas. Os estudantes Erasmus são 
muitas vezes “forçados” a conviver uns com os outros através de activi-
dades criadas especialmente e unicamente para eles.

Também o sujeito #4 abordou o mesmo tema relacionando-o directa-
mente com a sua ideia do que era fazer Erasmus:“The way I think about 
the Erasmus [experience] it’s about being in a new country, with a different 
culture, and don’t hang out only with Erasmus [students].” 48 Acrescentou 
ainda que enquanto esteve em Lisboa evitou ir apenas a eventos orga-
nizados exclusivamente para estudantes Erasmus, pois corria o risco 
de se relacionar apenas com pessoas da comunidade Erasmus e de não 
aproveitar a cidade. Pegando neste ponto de vista, voltamos a referen-
ciar o sujeito #9 que encara a experiência Erasmus como a possibilidade 
de sair da zona de conforto e ter uma nova perspectiva sobre as coisas.

De acordo com os sujeitos #1, #3, #5, #10 e #11 (38,6%) a melhor forma de 
ter contacto com a cultura imaterial lisboeta e compreendê-la é atra-
vés da experiência pessoal e de vivê-la; por outro lado, os sujeitos #2 e 
#6 (15,4%) afirmam que a melhor maneira é conhecendo portugueses e 
estabelecendo contacto com eles. Por sua vez, os sujeitos #4, #7, #8, #9, 
#12 e #13 (46%) defendem uma abordagem mista, em que a experiên-
cia pessoal é potenciada pelo contacto directo com portugueses, facili-
tando o acesso à cultura imaterial lisboeta e consequente compreensão. 

Entre os vários aspectos apreendidos pelos sujeitos acerca da vida em 
Lisboa, destacamos três curiosidades apontadas pelo sujeito #3, que se 
diferenciaram das restantes respostas:

• A rivalidade entre os adeptos do Benfica e do Sporting é um assunto 
bastante sério;

• As pastelarias e os snack-bares são os principais motores da inte-
racção social entre os portugueses;

• As namoradeiras são os melhores locais para descansar e ver a 
paisagem com uma boa companhia.

48 t.l. – “O modo como encaro a experiência Erasmus é o de ir para um novo país com uma 
cultura diferente, e não conviver apenas com estudantes Erasmus.”
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Estes são aspectos comuns que muitas vezes passam despercebidos aos 
olhos dos cidadãos locais, por fazerem parte do subconsciente comum 
da sociedade; e que facilmente saltam à vista de um indivíduo que venha 
de fora. O contacto com uma nova cultura tem ainda o efeito inesperado 
de levar o visitante a interessar-se mais pela sua própria cultura:

“Being here [in Lisbon] and experience the culture and the city made 
me more interested about my own culture, because it gave me a dif-
ferent perspective about things (…) there are a lot of things I found 
similar to my culture that I didn’t acknowledge because I was seeing 
them from the inside.” 49 (sujeito #3)

Com o intuito de identificar a viabilidade e pertinência de um objecto 
direcionado para os estudantes Erasmus, que facilite o seu acesso à 
cultura imaterial lisboeta e os ajude na sua compreensão, e adaptação 
a Lisboa, foi inserida no questionário da entrevista uma questão que 
servisse esse propósito em específico. As respostas foram bastante 
positivas uma vez que 11 dos sujeitos (84,6%) responderam pronta-
mente que sim. Contudo, ao longo da entrevista, os sujeitos #3, #4, #5, 
#6 e #9 (38,6%) deixaram bem explícito que é importante que o estu-
dante Erasmus tenha iniciativa própria para descobrir Lisboa apenas 
com algumas pistas na mão, salientando a importância da autonomia e 
independência por parte do indivíduo: “É muito mais emocionante des-
cobrir algo por nós próprios” (sujeito #6). 

Deste modo, os sujeitos destacaram como características principais e 
essenciais a associar a este possível objecto, a possibilidade de levar o 
utilizador a descobrir algo por si próprio, através de conteúdos sobre a 
língua portuguesa (69,4%), nomeadamente expressões básicas e popu-
lares (38,5%); e a indicação de locais do quotidiano (não turísticos) e 
informação relacionada (61,5%).

Com o objectivo de completar esta informação foi pedido aos partici-
pantes das probes para identificaram o que eles consideravam ser abso-
lutamente necessário ter para viver em Lisboa. Algumas das respostas 
foram de encontro ao esperado, como a indicação dos melhores locais a ir  
(sujeitos #4 e #13), mapas da cidade (sujeitos #1 e #7) e conhecimentos sobre a 
língua portuguesa (sujeito #13); contudo os participantes deram algumas 
respostas inesperadas como um bom par de sapatos (sujeitos #4, #7 e #13), 
protecção para a chuva (sujeitos #2 e #4); um par de óculos de sol (sujeito #4) 
e algumas moedas no bolso (sujeito #4). 

49 t.l. – “Estar aqui [em Lisboa] e viver a cultura e a cidade, tornou-me mais interessado 
na minha própria cultura, pois deu-me uma nova perspectiva das coisas (…) há muitos 
aspectos que acho semelhantes à minha cultura mas que não reconhecia, porque os 
estava a ver de dentro.”
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O sujeito #3 abordou a tarefa de um modo diferente, indicando com algum 
humor o que não é necessário para viver em Lisboa, acrescentando: “I 
don’t think there’s something you need to have to live in Lisbon, you just 
need to have the will to discover it… and, of course, the money to survive.” 50  
(texto extraído da resposta do sujeito #3). À semelhança desta resposta, tam-
bém os sujeitos #1, #7 e #13 identificaram, respectivamente, a vontade de 
explorar a cidade, a disposição para fazer qualquer coisa, e a curiosidade 
para descobri a cidade, como algo imprescindível para viver em Lisboa. 
O sujeito #1 acrescentou ainda que o estudante Erasmus deve adoptar 
uma atitude relaxada perante a vida (à semelhança da dos lisboetas), e o 
sujeito #13 destacou a importância de uma boa companhia e dos amigos 
para aproveitar a cidade.

Aquando da sua chegada a Lisboa, a maioria dos sujeitos (46%) encon-
trou nos portugueses (alguns dos quais vieram a ser amigos) um ponto 
de apoio fundamental à sua adaptação em Lisboa e à vida na cidade. 
Das respostas dadas, destacou-se ainda o recurso a um guia da cidade 
ou mapa (23%). O sujeito #11 salientou que o contacto com os lisboetas 
é importante para ter conhecimento acerca de muitos factos e locais 
que não aparecem nos guias turísticos, e que este é facilitado pelo facto 
dos cidadãos locais dominarem bem várias línguas, entre elas o inglês.

De um modo geral, os sujeitos descreveram os lisboetas como indi-
víduos amigáveis e simpáticos que se importam com os outros, que 
gostam muito de falar e geralmente se queixam por tudo e por nada. 
São pessoas que interagem bastante na rua e em locais públicos e que 
levam uma vida relaxada. Contudo, este último aspecto é encarado 
tanto positiva como negativamente pelos sujeitos, que apontaram a 
falta de pontualidade e despreocupação excessiva dos lisboetas como 
consequência. Entre as várias descrições destacamos a do sujeito #2 
por abordar o aspecto da distância social, que o impressionou bastante, 
e esteve bastante presente em todas as suas abordagens a respeito da 
cultura lisboeta e dos hábitos dos cidadãos:“They [Lisbon citizens] are 
usually helpful, and they smile a lot (like the rest of portuguese people). 
But for me they are too close, they don’t keep distance, and perhaps they 
don’t even know what that is” 51 (sujeito #2).

Também a descrição feita pelo sujeito #5 (figura 21) se destaca das res-
tantes, pois descreveu os lisboetas através de um desenho que reflecte 
as suas observações pessoais em relação ao assunto (Mattelmäki, 2006). 

50 t.l. – “ Eu não acho que haja algo que seja obrigatório ter para viver em Lisboa, apenas é 
necessário ter vontade de descobrir a cidade… e claro, o dinheiro para sobreviver.”

51 t.l. – “ [Os Lisboetas] são geralmente prestáveis, e sorriem muito (como o resto dos por-
tugueses). Mas para mim eles são muito chegados, não mantém a distância, e talvez nem 
saibam o que isso é.”
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O sujeito ilustrou três passageiros a andar num veículo em forma de 
peixe pelas ruas de Lisboa, com a legenda “gente do elétrico”. Ao analisar  
a imagem, identificámos o veículo como sendo o elétrico 28, apesar 
da sua forma de peixe. Este elétrico é um dos mais antigos da cidade, 
cujo percurso se inicia na Estrela e vai até à Graça, e vice-versa, sendo 
considerado por muitos uma das melhores formas de conhecer Lisboa, 
pois permite apreciar todo o seu património histórico e natural durante 
o seu percurso. O peixe que dá forma ao elétrico foi identificado pelo 
próprio sujeito no acto da entrega do material das probes, como sendo 
uma sardinha, símbolo intrinsecamente ligado às festas populares.  
Podemos ainda distinguir a postura relaxada do último passageiro 
em comparação à dos outros dois passageiros mais velhos, e ainda, 
no fundo, os prédios que dão forma à barbatana dorsal da sardinha.  
Assim, identificamos facilmente algumas características dos lisboetas  
como a postura relaxada, os contrastes entre a população, a sua ade-
são e participação nas festas populares, o seu gosto por frequentar 
locais públicos e passear na rua e a sua ligação à tradição.

Podemos concluir que, para os estudantes Erasmus, o que mais carac-
teriza os lisboetas é a sua personalidade simpática, prestável e a sua 
disposição para ajudar os outros. O sujeito #10 identificou esta qua-
lidade dos lisboetas como sendo o aspecto que mais o atraía na cul-
tura imaterial lisboeta, afirmando que são pessoas “muito altruístas”.  
Esta resposta vai de encontro à opinião geral dos sujeitos, que quando 
questionados sobre este aspecto, destacaram a personalidade dos lis-
boetas e a sua postura perante a vida (46%), seguida da tradição (30,8%).  
Contudo, segundo os sujeitos, aquilo que mais caracteriza a cultura ima-
terial lisboeta é a tradição (46%), a personalidade dos lisboetas e a sua 
postura perante a vida (46%) e o convívio em espaços públicos (38,5%).  

Figura 21: Opinião sobre os 
lisboetas: "Gente do elétrico" 
(Sujeito #5, 2014)
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Para complementar estas respostas, no exercício de probes foi pedido 
aos participantes para darem a sua opinião sobre Lisboa, e para des-
creverem Lisboa em três fotografias. Assim, os participantes tiveram 
mais tempo para ponderar sobre o assunto e pensar sobre a melhor 
forma abordar esta questão.

As opiniões sobre Lisboa foram bastante positivas. Os participantes 
aproveitaram a oportunidade para descrever o que a cidade tem de 
mais característico como a luz do sol e o céu, o rio, a “vida” nas ruas e a 
diversidade da cidade, tanto através de texto (sujeitos #1, #2 e #3) como 
de desenhos (sujeitos #5 e #7) ou um misto dos dois (sujeitos #4 e #13).

Entre as várias respostas destacamos a do 
sujeito #13 (figura 22), que descreve Lisboa 
num passeio muito longo que atravessa 
a cidade de uma ponta a outra, descre-
vendo o que ela tem de mais caracterís-
tico e algumas experiências que viveu. O 
sujeito recorreu ainda ao desenho para 
ilustrar alguns pontos referidos no texto:

“Lisbon is a city very related to the sea, 
but with a lot of hills. The most fascina-
ting thing is the incredible light the city 
has. I really like to get lost in the small 
streets of Alfama, to walk and run along the riverside, to feel the night 
in Bairro Alto, and to spend my day drawing in the various Miradouros. 
I love the places that are hidden [and] you don’t know they are there 
till someone tells you. I love the chaotic Baixa during the day and the 
silence [that] there’s in it during the night. I like the calm of Bica and 
the post-industrial landscape of Oriente. I use to grab my lunch and 
go picnic near the Tejo. Basically I love to live here [in Lisbon] and not 
to be a tourist!” 52 (texto extraído da resposta do sujeito #13)

52 t.l. – “Lisboa é uma cidade muito relacionada com o mar, mas com muitas colinas. A coisa 
mais fascinante é a luz incrível que a cidade tem. Eu gosto bastante de me perder nas 
pequenas ruas de Alfama, de andar e correr à beira rio, de sentir a noite no Bairro Alto, e 
de passar o meu dia a desenhar nos vários Miradouros. Adoro os locais que estão escon-
didos e que não conheces até que alguém tos mostre. Adoro a Baixa caótica durante o dia 
e o silêncio que lá se instala à noite. Gosto da calma da Bica e da paisagem pós-industrial 
do Oriente. Eu costumo pegar no meu almoço e fazer um picnic junto ao Tejo. Basica-
mente, eu adoro viver aqui [em Lisboa] sem ser uma turista.”

Figura 22: Opinião sobre 
Lisboa (Sujeito #13, 2014)
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Após a análise do material recolhido, identificámos três abordagens 
diferentes à tarefa fotográfica de descrever Lisboa:

• Registar Lisboa de diferentes pontos de vista: fotografias tiradas 
de pontos altos (figura 23) que permitem ter uma visão quase total 
sobre toda a cidade. Uma abordagem que encaramos como uma 
tentativa de mostrar que “Lisboa é um mundo” (sujeito #5);

• Registar “locais chave” de Lisboa: locais centrais e representati-
vos da diversidade da cidade como Alfama, a Praça do Comércio 
(figura 24), a Praça do Império e o Parque das Nações;

• Registar particularidades de Lisboa: ruas estreitas, elétricos, o rio,  
pessoas na rua, o céu, a luz do sol (figura 25) e, até mesmo, algo 
inesperado (figura 26).

→ Figura 25: Pôr-do-sol  
(Sujeito #1, 2014)

→→ Figura 26: Algo inesperado 
(Sujeito #4, 2014)

→ Figura 23: Vista do Miradouro 
da Senhora do Monte  
(Sujeito #3, 2014)

→→ Figura 24: Praça do Comércio 
(Sujeito #2, 2014)
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Características dos utilizadores

Os potenciais utilizadores são jovens estu-
dantes provenientes de países Europeus, 
da América Latina e do Japão,53 cuja faixa 
etária está compreendida entre os 20 e os 
25 anos. São indivíduos que se inserem em 
grupos pequenos, maioritariamente com-
postos por outros estudantes Erasmus,  
com quem geralmente partilham a casa 
ou de quem são colegas, apesar de man-
terem contacto habitual com estudantes 
portugueses. Contudo, este grupo mais 
chegado costuma estar inserido num 
grupo mais alargado que se reúne para 
encontros e saídas. Esta relação é facilmente ilustrada na figura 27 que 
mostra a resposta dada pelo sujeito #13 a uma das tarefas das probes.  
É perceptível o destaque e importância intencionalmente dadas às três 
pessoas com quem o sujeito se relaciona e passa mais tempo, face aos 
amigos portugueses e restantes Erasmus que conhece.

A partir dos registos fotográficos pudemos ter uma visão da rotina diá-
ria dos participantes, assim como daquilo que os estimula, agrada e sur-
preende no dia-a-dia em Lisboa. Pudemos verificar que o dia-a-dia de um 
estudante Erasmus em Lisboa é dividido entre os momentos passados 
em casa e na faculdade articulados com passeios pelas ruas lisboetas e 
encontros de grupo com os amigos. Passam muito tempo na rua a pas-
sear e a descobrir a cidade, contudo, cada um observa-a e aproveita-a do 
seu ponto de vista. Por exemplo, podemos caracterizar o sujeito #5 como 
sendo um indivíduo que dá bastante importância às pequenas coisas da 
vida (como um determinado momento ou objecto), enquanto o sujeito 
#3 tenta absorver tudo o que pode em relação à cidade, desde os espa-
ços aos costumes, e destacar ainda o sujeito #13 que gosta de descobrir 
e conhecer a cidade, mas que salienta a importância de uma boa compa-
nhia para o fazer. De um modo geral, entre ‘as melhores coisas do dia’ 54 
podemos destacar a luz do sol e experiências divertidas e inesperadas.

53 Os estudantes provenientes da América Latina e do Japão não fazem parte do programa 
Erasmus, mas sim de outros programas de intercâmbio. Contudo, quando abordados, eles 
próprios inserem-se no “grupo Erasmus”.

54 Referência à tarefa das probes que pedia ao participante para fotografar a melhor coisa do 
dia durante pelo menos oito dias.

7.3.2.

Figura 27: As pessoas com 
quem passo mais tempo 
(Sujeito #13, 2014)
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Verificámos que no seu dia-a-dia, para além de objectos pessoais como o 
telemóvel e a carteira, a maioria dos estudantes Erasmus leva na mochila 
ou nos bolsos objectos de apoio à vida em Lisboa – como mapas e dicio-
nários – e objectos de teor didático e recreativo. (ver figuras 28 e 29)

Os locais onde os indivíduos habitam e estudam não têm grande influên-
cia nos locais que eles visitam em Lisboa (figura 30), no entanto, é de des-
tacar que à semelhança do que era especulado, as zonas mais visitadas 
são as do Chiado, Cais do Sodré e Bairro Alto, seguidas da zona de Belém. 
Relativamente a este facto, e relacionando-o com o mapa das probes, 
o sujeito #4 fez o seguinte comentário: “I particulary enjoyed the map.  
It made me realize that I'm not living the whole city but just the most cen-
tral part, and I start wondering if I was missing something.” 55 (sujeito #4)

55 t.l. – “Gostei particularmente do mapa. Fez-me aperceber que não estou a viver a cidade 
toda, mas apenas a parte mais central, o que me levou a pensar se estaria a perder algo.”

↑ Figura 28: Objectos  
transportados diariamente  
(Sujeito #3, 2014)

→ Figura 29: Objectos  
transportados diariamente  
(Sujeito #4, 2014) 

↓ Figura 30: Locais frequenta-
dos pelos sujeitos em Lisboa  
(Investigador, 2014)
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Fundamentalmente, os utilizadores são indivíduos que têm pouco ou 
nenhum conhecimento prévio sobre a cidade de destino, mas muito 
curiosos e interessados em aprender sobre a cultura local através de 
um contacto pessoal com a cidade e os seus cidadãos. Esse contacto é 
geralmente feito em grupo, contudo, sentem algumas dificuldades de 
adaptação consequentes de um acesso dificultado e pouco directo a 
informação concentrada sobre a vida na cidade, e da separação exis-
tente entre os estudantes Erasmus e os estudantes locais.

Gostam de viver e compreender a cultura local através de experiên-
cias e contacto com os cidadãos, aprendendo directamente da fonte 
de conhecimento. Querem ter acesso a locais e eventos frequentados 
pelos jovens locais na cidade, afastando-se dos itinerários construídos 
especialmente para turistas e estudantes Erasmus. De um modo geral, 
querem viver experiências marcantes que sejam características da 
cidade, mas também rotinas diárias do cidadão comum. Têm interesse 
em aprender e compreender a língua vernacular, mas essencialmente 
a língua popular e informal que se fala e ouve nas ruas, em vez da que 
é ensinada nos cursos de línguas. No entanto, querem ter autonomia e 
opção de escolha na estruturação desta experiência holística, como que 
pegando em pistas que lhes permitam ir à descoberta por eles próprios.

Ponderações finais

Um dos desafios das probes foi a incerteza da motivação dos participan-
tes e da sua intenção de utilizar o kit (Mattelmäki, 2006). Contudo, o exercício 
de probes foi bem recebido pelos sujeitos, e a maioria descreveu-o como 
uma experiência bastante positiva e com um resultado inesperado.

O sujeito #4 confessou que foi um exercício que lhe interessou desde o 
início, pois estava curiosa para saber o que um “local” ia perguntar aos 
estudantes Erasmus. Foi uma boa forma de voltar a pensar com mais 
calma sobre as questões colocadas na entrevista (sujeito #13) e de ter cons-
ciência do modo com se vive a cidade (sujeitos #1 e #13). As tarefas foram 
como um jogo (sujeito #4), uma forma divertida de exprimir as opiniões 
sobre a cidade e os cidadãos (sujeito #13), que obrigou a olhar para trás e 
a pensar acerca do que torna Lisboa tão especial (sujeito #3), para poder 
explicar a outra pessoa o que foi aprendido e vivido (sujeito #5). Contudo, 
esta tarefa foi por vezes complicada, pois é difícil traduzir por palavras os 
sentimentos, emoções e experiências vividas em Lisboa (sujeito #4).

7.3.3.
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Podemos verificar que a opinião geral dos participantes vai assim de 
encontro ao que Mattelmäki (2003) apresenta como sendo o objectivo 
final das probes:

“The [probe’s] final aim is to activate the users to notice and think 
about their experiences. While having the material kit to document 
their life, people become attentive of their experiences and routines. 
They become more aware of them.” 56 (Mattelmäki, 2003, p.123)

O sujeito #7 encarou as probes de uma perspectiva um pouco diferente 
dos restantes participantes, pois desde que chegou a Lisboa que fazia 
registos diários da sua experiência Erasmus para recordar mais tarde. 
Nesse sentido, as tarefas foram um bom pretexto para rever as notas já 
tomadas e funcionaram como uma boa síntese do que se tinha passado.

O sujeito #2 disse que sentiu alguma dificuldade em realizar as tarefas 
por não considerar Lisboa e os seus habitantes muito diferentes dos 
outros sítios onde já esteve, logo não tinha muito que apontar. Esta situa-
ção reflectiu-se no empenho e qualidade das respostas do participante.  
Apesar desta declaração, ao longo do estudo, o sujeito foi capaz de apon-
tar características da cidade e dos lisboetas, mas que abordou sempre 
numa perspectiva mais virada para a caracterização de Portugal no geral.

O sujeito #5 apontou que seria interessante realizar o exercício durante 
um período mais extenso e com recurso a tecnologias multimédia.  
Este destacou-se dos restantes participantes por ter sido o único que res-
pondeu a todas as tarefas através de desenhos. Quando devolveu o kit,  
o sujeito comentou o facto de não ter gasto muito tempo nas respostas,  
daí ter optado por este tipo de registo, e não ter realizado  todas as tarefas.  
Embora tenha produzido resultados visualmente interessantes, não foi 
possível extrair informação tão rica e directa como das respostas dos 
restantes participantes.

O exercício das probes decorreu durante o período da pausa lectiva 
para a Páscoa, e este foi um factor que afectou a execução das tare-
fas por parte do sujeito #1, que admitiu ter-se esquecido de realizar as 
tarefas fotográficas, deixando-as incompletas. Registou-se ainda um 
atraso (justificado e previamente combinado com o investigador) em 
relação à data de devolução do kit, contudo este não surtiu qualquer 
efeito negativo no desenrolar do estudo.

56 t.l. – “O objectivo final das probes é levar os utilizadores a reparar e a pensar sobre as suas 
experiências. Enquanto documentam a sua vida através do kit, as pessoas tomam mais 
atenção às suas experiências e rotinas. Tornam-se mais conscientes delas.”
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Duas das tarefas que não foram executadas por todos os participantes. 
Apenas os sujeitos #2, #3 e #7 tiraram partido das páginas do caderno 
dedicadas a um registo mais livre sem nenhuma tarefa específica.  
O sujeito #2 aproveitou esta área para tomar notas aleatórias de alguma 
informação sobre Lisboa, à medida que se ia lembrando; o sujeito #7 fez 
algumas comparações entre Lisboa e a sua cidade de origem, e alguns 
comentários sobre a arquitectura portuguesa; enquanto o sujeito #3 
apontou algumas curiosidades sobre Lisboa que não se inseriam em 
nenhuma das categorias anteriores, e fez uma breve descrição do que 
é Lisboa para os turistas, em que afirma que a cidade é composta por 
quatro colinas em vez de sete, salientando que eles não conhecem nem 
aproveitam Lisboa no seu todo.

Tanto o sujeito #4 como o #13 não escreveram a sua opinião sobre as 
probes no cartão destinado para o efeito porque não perceberam a 
intenção, manifestando a sua opinião via correio electrónico, após um 
pedido do investigador. O mesmo sucedeu com o sujeito #5, mas que 
em vez de deixar o cartão em branco, ilustrou uma experiência que 
tinha tido em Lisboa.

Fazendo um balanço acerca de toda a informação 
recolhida ao longo do estudo preliminar, pode-
mos constatar que as entrevistas abordaram o 
fenómeno de uma perspectiva mais abrangente 
face às probes, apesar de estas terem possibili-
tado uma recolha de informação mais específica 
e rica em relação a alguns pontos em particular.  
Esta relação é ilustrada na figura 31, que compara 
a informação recolhida nas entrevistas à recolhida 
nas probes, através de um diagrama em que o 
tamanho dos círculos é representativo da relação 
quantidade/relevância da informação recolhida.

Depois de obtida toda a informação necessária acerca dos utilizadores 
e do fenómeno, é responsabilidade do designer criar uma solução que 
encare o problema da melhor maneira possível, através de um pro-
cesso iterativo que inclua testes capazes de certificar a sua eficácia e 
usabilidade (Nielsen, 2010).

Figura 31: Informação recolhida 
no estudo preliminar (adaptado 
de Jääskö & Mattelmäki, 2003)
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Projecto

Definição dos requisitos

O primeiro passo da fase projectual consistiu na definição dos requi-
sitos do produto, de forma a optimizar o mais possível o seu design. 
Assim, definimos uma boa base sobre a qual actuar, que, ao ser propo-
sitadamente deixada em aberto, permitiu-nos gerar e adicionar novos 
requisitos ao longo do desenvolvimento do projecto, de modo iterativo.

O desenvolvimento dos requisitos partiu de uma análise sobre os dados 
recolhidos através do estudo preliminar e de brainstorming com a equipa 
de orientação. Os requisitos que foram categorizados em objectivos, 
conteúdos, tarefas e limitações. Há que salientar que houve técnicas de 
participação e interacção com o utilizador que foram transpostas das 
probes para o objecto final devido ao sucesso e aceitação que tiveram 
junto dos participantes.

Desta análise resultou uma matriz de requisitos,57 que permitiu aproxi-
mar os conteúdos a incluir no produto às soluções que viabilizariam a 
interacção dos utilizadores com o objecto, e, consequentemente, às limi-
tações impostas a essas soluções. Algumas destas limitações foram indi-
cadas pelos sujeitos, enquanto outras foram identificadas aquando da 
definição dos requisitos e do acto de projectar, mas todas contribuíram 
para delimitar e focar o design do produto. Nesta fase, tivemos ainda 
em consideração os princípios apresentados por John Maeda (2006) na 
sua obra The Laws of Simplicity, em que o autor defende a necessidade 
de encontrar o balanço entre o quão simples um produto pode ser e a 
complexidade que ele exige para albergar todas as suas funcionalidades. 
Abordámos assim a questão da usabilidade do produto, em função das 
expectativas dos utilizadores face a tudo o que o produto poderia fazer.

O facto de os estudantes Erasmus terem revelado interesse em apren-
der sobre a cultura lisboeta e de encararem esse conhecimento como 
imprescindível para compreender a vida na cidade e melhor se adap-
tarem a ela, pesou na decisão da abordagem a adoptar pelo produto.  
Decidimos tirar partido deste fenómeno, uma vez que qualquer apren-
dizagem é mais eficaz quando existe intenção e necessidade de adqui-
rir um conhecimento específico. Nesta situação, a complexidade do 
meio torna-se irrelevante, pois aos olhos do utilizador a tarefa torna-se 
mais simples (Maeda, 2006). 

57 Consultar anexo J.

8.1.

8.
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Deste modo, decidimos incutir no produto o conceito de “Aprender a viver 
em Lisboa”, com o intuito de criar uma ligação mais forte entre o objecto e 
o utilizador, tirando partido da forte relação que as pessoas estabelecem 
com o que se insere no contexto ‘aprender e viver’ (Maeda, 2006). 

Definidos os requisitos e estabelecida a experiência que pretendíamos 
proporcionar aos estudantes Erasmus, demos início à fase conceptual 
do projecto em que nos propusemos a desenvolver uma solução que res-
pondesse ao fenómeno do melhor modo possível. Para tal, começámos 
por construir um mapa do produto,58 ou seja, um diagrama onde articulá-
mos os conteúdos com os suportes e as oportunidades de interacção do 
utilizador com o objecto, que nos permitiu estruturar todo o produto e 
visualizar as relações entre os vários elementos que o constituem.

Durante a fase de concepção, o desenho esteve intrinsecamente ligado 
ao acto de pensar. Foi uma ferramenta que esteve presente na maioria 
dos momentos de reflexão e que permitiu exprimir ideias, “testar” fun-
cionalidades e, fundamentalmente, estruturar o pensamento projectual.  
Os esboços revelaram-se essenciais tanto em momentos de definir for-
mas e formatos (figura 32), como em fases de estudo para a parte gráfica 
do objecto (figura 33). Segundo Gedenryd (in Mattelmäki, 2006), na prática pro-
jectual, o acto de pensar e o acto de desenhar são vistos como processos 
cognitivos que acontecem em simultâneo. A reflexão estrutura-se com 
recurso ao desenho, que funciona como um feedback visual de apoio ao 
desenvolvimento de ideias, permitindo analisar princípios e conceitos.

58 Consultar anexos K.

Figura 32: Esboços do mapa 
(Investigador, 2014)
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Os esboços foram apenas o ponto de partida para a fase de prototipagem 
que, com recurso a meios digitais e construção de modelos, nos permitiu 
visualizar, avaliar e melhorar o objecto, através de uma aprendizagem 
contínua (Lidwell, Holden & Butler, 2003). Esta é uma abordagem que pres-
supõe uma representação o mais fidedigna possível do produto final, 
criando uma base que possibilite validar o projecto da presente investi-
gação. Os protótipos não são, nem têm de ser, perfeitos, pois apesar do 
seu aspecto final, eles existem para obter feedback. Esta é uma etapa 
que consome muito tempo, dinheiro e materiais, mas útil, pois ajuda a 
comunicar conceitos, a revelar falhas, e permite testar a usabilidade do 
objecto (Lidwell, Holden & Butler, 2003). Nesse sentido, tentámos garantir 
que toda a experiênciapossibilitada pelo protótipo fosse direccionada 
para uma utilização contextualizada e realista.

Figura 33: Estudos para  
ilustração (Investigador, 2014)
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Concepção e prototipagem

Tal como vimos anteriormente, um objecto de design gráfico caracteri-
za-se por ser concebido e projectado com base numa mensagem visual 
resultante da manipulação de elementos gráficos selecionados, e com 
recurso à produção em série, com o intuito de atribuir um determinado 
significado ao conjunto (Frascara, 2004; Neves, 2012).

Um dos desafios com que nos deparámos foi o de repre-
sentar visualmente Lisboa. Uma vez que este é um pro-
duto que se destina essencialmente a indivíduos recém-
-chegados a Lisboa, achámos adequado tirar partido 
de um elemento que fosse tipicamente lisboeta e que 
fizesse uma ligação quase directa entre o objecto e a 
cidade. Após uma pesquisa direccionada para o efeito, 
encontrámos um elemento patente em toda a cidade, 
que se desdobra em centenas, criando um vasto leque 
de possibilidades visuais: o azulejo de fachada (figura 34).

O passo seguinte foi selecionar que azulejos utilizar. 
Deste modo, iniciámos um registo fotográfico de azule-
jos pelas ruas de Lisboa, que foi posteriormente subme-
tido a uma triagem em função das cores, elementos figu-
rativos e padrão resultante, que foi ainda influenciada 
pelos conteúdos a incluir no objecto. O resultado desta 
selecção foi um conjunto de 15 azulejos, que quando 
justapostos e colocados em sequência constroem uma 
narrativa visual harmoniosa ilustrativa de um passeio 
pelas ruas lisboetas. Através de meios digitais de edição 
de imagem, as fotografias dos azulejos foram posteriormente tratadas, 
com o intuito de eliminar algumas falhas resultantes da sua exposição ao 
meio ambiente e de construir um padrão limpo e uniforme que pudesse 
ser aplicado. Alguns dos azulejos sofreram ainda alterações intencionais 
de cor conforme a sua aplicação (ver figura 34).

A tipografia desempenha um papel fundamental na compreensão da 
linguagem e conteúdo de um objecto gráfico por parte do utilizador 
(Lupton, 2006); logo, a sua escolha deve ser efectuada com sensibilidade e 
inteligência, de modo a reflectir o carácter do conteúdo (Bringhurst, 2004). 

Através da tipografia tentámos representar o contraste entre o tra-
dicional e o moderno que facilmente identificámos na arquitectura e 
costumes lisboetas (Quaresma, 1994; Soares, 1993). Na procura de famílias 
tipográficas capazes de traduzir este conceito, encontramos a Farnham 
e a Frutiger. (ver figura 35)

8.2.

Figura 34: Azulejos de fachada 
utilizados (Investigador, 2014)
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A Farnham é um tipo de letra serifado inspirado no trabalho 
do tipógrafo alemão Johann Fleischman, contemporâneo de 
Baskerville e Fournier, que na altura se distinguiu por tirar 
partido de ferramentas inovadoras e de aço mais duro para 
explorar os limites dos traços finos e das curvas angulosas. 
Christian Schwartz focou-se nestas características e em 2004 
lançou a família Farnham (Schwartz, 2004). 

A Frutiger é um tipo de letra sem serifa criado em 1976 por 
Adrian Frutiger, que se distingue pela sua subtileza e cons-
trução parcialmente geométrica e humanista. Apesar de ter 
sido originalmente desenhada para a sinalética do aeroporto 
Charles de Gaulle em Paris, em função da sua moderna arqui-
tectura, rapidamente se tornou popular em textos de escala 
mais reduzida devido à sua eficaz legibilidade (Linotype, 2014). 

Numa aproximação mais focada nos assuntos e conteúdos a tratar no 
objecto, decidimos que todos os textos seriam redigidos em inglês para 
que pudessem ser acessíveis ao maior número de utilizadores possível, 
e que seriam destacadas algumas palavras ou expressões portuguesas 
consoante a sua pertinência face ao assunto em questão. Estas deci-
sões foram tomadas com base nos recursos disponíveis, numa especu-
lação feita a respeito dos conhecimentos linguísticos dos possíveis utili-
zadores, e no facto de ao longo do estudo preliminar (maioritariamente 
falado e escrito em inglês), vários sujeitos terem incluído no seu discurso 
algumas palavras e expressões portuguesas a que achavam piada.

Decidimos que iríamos abordar os assuntos de uma forma humorística, 
de modo a tornar os conteúdos mais divertidos e a cativar a atenção 
do utilizador. Outra intenção que tínhamos para o produto era que 
este funcionasse como uma espécie de testemunho transmitido entre 
estudantes Erasmus, em que os que estivessem de partida deixassem 
informação sobre as suas experiências aos que estivessem a chegar a 
Lisboa. Como tal, como primeira fonte de recolha de conteúdos recor-
remos à informação recolhida nas probes, complementando-a com 
alguma retirada das entrevistas. Contudo, essa informação não era sufi-
ciente, uma vez que apenas foram recolhidas algumas fotografias, opi-
niões, conselhos e alguns factos sobre a vida em Lisboa. Com o intuito 
de recolher informação mais técnica e especializada sobre a cidade, 
contactámos a Associação de Turismo de Lisboa (atl) que disponibi-
lizou todo o conteúdo disponível no seu website,59 para que pudésse-
mos incluir elementos de interesse no nosso “guia”. Daqui foram reti-
radas algumas fotografias de Lisboa e informação geral sobre a cidade.  

59 Disponível em: <http://www.visitlisboa.com/> [Consult. 21 Março 2014]

Figura 35: Famílias tipográficas 
Farnham, Johann Fleischman (↑) 
e Frutiger, Adrian Frutiger (↓)  
(Investigador, 2014)
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A informação referente a locais em Lisboa como restaurantes, cafés, 
bibliotecas, jardins, etc. foi cedida pelo projecto OndeLisboa,60 e pela Sara 
Cabido, colega do investigador, que gere um blogue61 de “lifestyle com  
um carinho especial pela cidade lisboeta” (palavras da autora). A restante  
informação, referente a conhecimento geral e comum, foi coligida pelo 
próprio investigador.

Tendo em conta que o objecto iria ser transportado pelo utilizador no 
seu dia-a-dia, pensámos que seria adequado dar-lhe a forma de um kit 
em vez de um objecto único, sendo este um factor diferenciador perante 
os restantes objectos de carácter semelhante existentes no mercado.  
A principal vantagem de um kit é a opção de escolha que este possibilita 
ao seu utilizador, uma vez que nem todos os conteúdos vão ser aborda-
dos no mesmo momento nem nas mesmas circunstâncias. Desta forma, 
o utilizador pode ir passear pela cidade e levar apenas a parte do objecto 
referente ao locais lisboetas, não sendo “obrigado” a transportar o 
objecto todo. O conteúdo informativo do objecto foi assim dividido por 
dois cadernos de tamanho A5 e um mapa da cidade, aos quais foi adicio-
nado um terceiro caderno de folhas lisas do mesmo formato (figura 36).

60 Disponível em: <http://www.ondelisboa.com/> [Consult. 30 Abril 2014]

61 Disponível em: <http://www.littletinypiecesofme.com/> [Consult. 30 Abril 2014]

Figura 36: Cadernos e mapa 
(Investigador, 2014)
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Para unir tudo, foi concebida uma capa em pvc 
com um sistema de elásticos, capaz de guardar 
todos os componentes (figuras 37 e 38). Este sis-
tema é composto por 3 elásticos que atraves-
sam a capa em dois pontos no topo e fundo da 
lombada, sendo que cada um passa pelo meio 
de um dos cadernos. De modo a reforçar os 
pontos de contacto dos elásticos com a capa, 
foram aplicadas anilhas de metal aos furos. 
Este sistema de elásticos permite que o utili-
zador tenha uma voz activa quanto à organiza-
ção dos componentes e, consequentemente, 
dos conteúdos.

A questão da organização e da navegação 
num objecto impresso é bastante importante,  
uma vez que a navegação é vista como uma 
forma de interacção com o objecto que influen-

cia o resultado da experiência. Para auxiliar na organização e identifi-
cação dos conteúdos e, consequentemente, influenciar a navegação,  
foi atribuído a cada assunto um padrão de azulejo. Dependendo dos 
casos, os azulejos foram utilizados como módulos para criar superfícies 
ou molduras, com as suas cores originais ou modificadas.

O mapa foi concebido com o objectivo de o próprio utilizador poder 
participar na sua construção, personalizando-o. Era nossa intenção 
que o utilizador anotasse os locais que tinha visitado e que, através das 
suas experiências em Lisboa, fosse construindo a “sua” própria cidade. 
Para tal, criámos um ‘mapa da cidade’ (figura 39) com uma linguagem 
gráfica depurada (sem recurso a azulejos), em que representámos os 
limites dos edifícios através de contorno e das zonas verdes através de 
um preenchimento de pontos, ambos a cinzento, enquanto o rio Tejo foi 
representado a azul através de linhas onduladas ilustrativas do movi-
mento das ondas. Assinalámos ainda as informações indispensáveis à 
compreensão da cidade como as vias principais, as freguesias, as pon-
tes, as docas, o rio e informação que auxiliasse na orientação.

Pretendíamos que o mapa pudesse ser aberto e fechado facilmente.  
Como tal, utilizámos uma técnica de dobras que permite uma abertura 
quase automática quando puxada a extremidade superior esquerda 
em simultâneo com a inferior direita (figuras 40-43). Para marcar os pon-
tos onde o utilizador deve agarrar para puxar, foi aplicado verniz uv nos 
respectivos cantos.

Figuras 37 e 38: Capa de pvc 
(Investigador, 2014)
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Figura 39: ‘Mapa da cidade’ 
(Investigador, 2014)

Figuras 40-43: Abertura do mapa 
(Investigador, 2014)
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No canto superior esquerdo foi inserida uma legenda que também fun-
ciona como rosto do mapa, quando este está dobrado (ver figuras 39 e 40). 
Esta legenda assemelha-se aos separadores de um dos cadernos (apre-
sentados mais adiante), pois foi construída segundo a mesma grelha e 
organização. Neste caso, é apresentada um título que identifica o mapa, 
uma descrição do seu propósito, um elemento figurativo contextuali-
zado e uma frase que aconselha o utilizador a utilizar tantos percursos 
diferentes quanto possível, enquanto se desloca na cidade. Optámos 
por utilizar a rosa-dos-ventos como elemento figurativo e aproveitámos 
o pretexto para assinalar a orientação do norte do mapa.

Para além da informação necessária para a 
leitura do mapa, foram assinalados e nume-
rados quinze pontos a azul (ver figura 39), que 
dizem respeito a quinze locais turísticos que 
o utilizador é desafiado a visitar em Lisboa. 
Para esta tarefa foi criada uma espécie de 
caderneta de cromos, em que os coleccio-
náveis são autocolantes, que vêm incluídos 
no kit, e que o utilizador deve colar nos res-
pectivos locais, no verso do mapa, como 
marco de os ter visitado (figuras 44 e 45). 

↓ Figura 44: Autocolante a  
ser colado (Investigador, 2014) 

↓↓ Figura 45: Verso do ‘Mapa  
da cidade’ (Investigador, 2014)
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Figura 46: Autocolantes 
(Investigador, 2014)

Os autocolantes são fotografias dos respectivos locais tiradas pelo 
investigador no decorrer de uma experiência de campo em que per-
corremos parte de Lisboa a pé e de transportes públicos, para visitar 
alguns pontos mais atractivos da cidade (ver figura 46). A selecção dos 
quinze pontos e a ordem da numeração foi feita com base nessa expe-
riência, de modo a criar um percurso contínuo, que no entanto não é 
imposto como obrigatório. As instruções de utilização dos autocolan-
tes são apresentadas nos respectivos locais onde estes devem ser cola-
dos juntamente com uma pequena descrição informativa do local.



investigação activa78

Pressupondo que o mapa seria uma ferramenta constante nas mãos do 
utilizador, decidimos que ele deveria ser colocado no início do objecto. 
Para tal, idealizámos uma peça composta por duas bolsas de pvc uni-
das por um dos lados, que pudesse ser colocada na capa, por trás dos 
cadernos. Desta forma, ao abrir o objecto vemos o mapa guardado 
numa bolsa transparente juntamente com um lápis (figura 47), enquanto 
a outra bolsa, onde estão guardados os autocolantes, encontra-se no 
fim do objecto (figura 48). Outro propósito das bolsas é o de possibilitar 
ao utilizador um modo de armazenar recordações que vá coleccionando  
ao longo da sua experiência em Lisboa.

Cada um dos três cadernos serve um propósito específico, pelo que lhes 
foi atribuído um título, que permite identificar rapidamente o seu con-
teúdo, e um padrão de azulejos que os diferencia visualmente. Contudo, 
de modo a interligá-los, foi aplicado o mesmo padrão no verso da capa 
e da contracapa. 

Figura 47: Bolsa com o mapa  
e o lápis (Investigador, 2014)

Figura 48: Bolsa com os auto-
colantes (Investigador, 2014)
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Figura 49: Capa do caderno 
‘Lisbon: a personal experience’ 
(Investigador, 2014)

Figura 50: Pormenor do texto  
sobre Lisboa (Investigador, 2014)

Ao caderno que visa apresentar Lisboa e o modo de vida na cidade, e que, 
por sua vez, inclui a maioria dos conteúdos do objecto total, foi dado o 
título ‘Lisbon: a personal experience’ 62 (figura 49). Na capa, foi colocada a 
identificação do caderno e ainda um texto sobre Lisboa, que descreve 
sucintamente a cidade.63 (ver figura 50)

62 t.l. – “Lisboa: uma experiência pessoal”.

63 O texto foi adaptado de um texto original da autoria da atl.  
Disponível em: <http://www.visitlisboa.com/Lisbon.aspx> [Consult. 21 Março 2014]
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Non repel iduscimil ium rem. Nequi aut alibus acepudio 
eum adigeni maxime quunt aut es ut velecat laccum 

hiliquam quidunt enimporro ex exerit quatium ipsae officiet 
eum faceseque volorum dolorum fuga.

Título
explicação/observação

conselho/indicação

Figura 51: Modelo de separador 
(Investigador, 2014)
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Para identificar e separar os vários assuntos abordados neste caderno, 
recorremos a três modelos de identificação (tirando partido dos azu-
lejos apresentados anteriormente), que denominámos de separador 
(figura 51), cabeçalho (figura 52) e título (figura 53), e cuja utilização e aplica-
ção foi decidida consoante as exigências dos conteúdos e o destaque 
que lhes pretendíamos dar. Os separadores caracterizam-se por identi-
ficar o assunto a tratar através de um título seguido de uma breve expli-
cação ou observação sobre o assunto, um pequeno elemento visual 
ilustrativo e um conselho ou indicação relacionados com o tema. Esta 
informação está inserida numa forma de cor branca delimitada por uma 
moldura (inspirada nas que estão patentes nos painéis de azulejos),  
que por sua vez está colocada sobre um fundo de padrão de azulejo. 
O cabeçalho é constituído por um título e uma breve explicação ou 
observação sobre o assunto colocados no topo da página. Por sua vez, 
o título é apenas um título colocado no topo da página que identifica o 
assunto exposto. É de salientar que apesar da estrutura e organização 
apresentada, não foi estabelecida nenhuma norma rígida para a apli-
cação destes elementos identificativos. Desta forma foi possível adap-
tá-los a cada caso específico.

Figura 52: Modelo de cabeçalho 
(Investigador, 2014)

Figura 53: Modelo de título 
(Investigador, 2014)

Título

Título
explicação/observação
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Ao abrir o caderno, o utilizador depara-se com o primeiro separador, 
que introduz um ‘Spoiler Alert’ 64 (figura 54), alertando-o para a revela-
ção de factos sobre a vida em Lisboa. O utilizador é assim desafiado a 
passar esta folha adiante ou a abrir as páginas pelo picotado da borda  
(figura 55), descobrindo essa informação. No interior é apresentada 
uma lista composta por curiosidades sobre a vida lisboeta e alguns 
conselhos úteis (figura 56). É ainda pedido ao utilizador que complete os 
espaços deixados em branco com factos que ele próprio aprenda no 
decorrer da sua experiência em Lisboa.

64 t.l. – ‘Alerta de Spoilers’.

Figuras 54, 55 e 56: ‘Spoiler 
Alert’ (Investigador, 2014)
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De seguida é apresentada uma fotografia de uma representação de 
uma caravela portuguesa em pedra da calçada, com uma mensagem  
que desafia o utilizador a ir descobrir Lisboa, comparando a sua expe-
riência aos Descobrimentos Portugueses (ver figura 57), seguida de uma 
lista intitulada de ‘Must have’,65 que apresenta uma série de coisas neces-
sárias para sobreviver em Lisboa (figura 58). Essa lista abrange desde 
‘um bom par de sapatos’ a conceitos mais abstractos como ‘a vontade  
de descobrir a cidade’.

65 t.l. – ‘Deve ter’.

Figura 57: Desafio ao utilizador 
(Investigador, 2014)

Now it’s your time to discover
Lisbon in the 21st century

Portuguese are known for their discoveries in the 15th and 16th century
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Para finalizar a apresentação da cidade, incluimos opiniões sobre 
Lisboa de alguns dos sujeitos que participaram no estudo preliminar 
(figura 58). Neste “capítulo”, intitulado de ‘Lisbon is…’,66 quisemos criar 
um momento diferente, como tal, esta é a única parte que não está 
ligada a nenhum azulejo, enfatizando as fotografias que acompanham 
as opiniões. Tentámos tratar as páginas como se fossem janelas que per-
mitem contemplar a cidade, delimitando as fotografias com uma mol-
dura branca. Para esta parte foi selecionada uma fotografia do Parque 
das Nações (cedida pela atl),67 uma da vista do Miradouro da Senhora 
do Monte e uma do Elétrico 28 (ambas da autoria do sujeito #3), que ilus-
tram pontos de vista diferentes da cidade. Sobre as fotografias foram 
colocadas caixas de texto com as opiniões dos estudantes Erasmus, que 
remetem para balões de fala (ver figura 59). No final da última página foi 
colocada uma caixa de texto em branco para dar oportunidade ao utili-
zador de registar a sua própria opinião sobre Lisboa (figura 60).

66 t.l. – ‘Lisboa é…’

67 Disponível em: <http://www.visitlisboa.com/getattachment/439b3262-b023-461b-926b-
-4c0b64806cd6/Parque-das-Nacoes-(2).aspx> [Consult. 24 Maio 2014]

↓ Figura 59: Pormenor  
das caixas de texto  
(Investigador, 2014) 

→ Figura 60: Área para o  
utilizador escrever a sua 
opinião sobre Lisboa  
(Investigador, 2014)

Figura 58: Spread ‘Must have’/ 
‘Lisbon is…’ (Investigador, 2014)
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O “capítulo” seguinte foi dedicado à língua portuguesa e inicia-se com  
um separador (figura 61). Nas páginas seguintes são apresentadas e expli-
cadas algumas frases básicas e expressões idiomáticas da língua por-
tuguesa acompanhadas de um cabeçalho identificativo. Neste caso, a 
observação que acompanha o título desafia o utilizador a aplicar as 
várias frases em diálogo corrente (figura 62). Para além da frase em por-
tuguês, fizemos questão de incluir a sua tradução literal para inglês e 
uma breve explicação da intenção e contexto associados, para que a 
pessoa saiba qual a ocasião adequada para utilizar cada uma delas.

↓ Figura 61: Separador  
‘Portuguese Language’  
(Investigador, 2014) 

↓↓ Figura 62: Exemplo de página 
das expressões idiomáticas  
(Investigador, 2014)
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No centro do caderno decidimos criar um momento de destaque, para 
o qual foi desenvolvido um desdobrável que contém as opiniões dos 
estudantes Erasmus sobre os lisboetas. Quando o desdobrável está 
fechado, apenas são visíveis as opiniões escritas e o espaço deixado 
propositadamente em branco para o utilizador escrever a sua própria 
opinião, mas quando este é aberto (figuras 63 e 64) revela uma ilustração 
da autoria do investigador, que representa, através de corvos, as carac-
terísticas dos lisboetas, apontadas pelos estudantes Erasmus (figura 65).  
O recurso aos corvos com representantes dos lisboetas deveu-se ao 
facto deste ser reconhecido como o símbolo icónico de Lisboa.

↓ Figura 63: Abertura do  
desdobrável (Investigador, 2014) 

→ Figura 64: Desdobrável aberto 
(Investigador, 2014)

Figura 65: Detalhe da ilustração 
(Investigador, 2014)
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Após uma caracterização dos lisboetas, pareceu-nos propositado 
apresentar uma explicação do termo ‘Alfacinha’ que lhes é associado  
(figura 66). Para tal criámos uma página com uma estrutura semelhante 
à dos separadores, em que a palavra ‘Alfacinha’ ocupou o lugar do 
título e foi seguida de uma explicação do seu significado em inglês. Na 
página foi ainda incluída uma tradução literal da palavra, assim como 
uma explicação da origem do termo e um símbolo gráfico representa-
tivo de uma alface que possibilitasse uma associação mais directa do 
termo ao legume.

Ao virar a página, o utilizador depara-se com alguma informação geral 
sobre Lisboa, recolhida através do website da atl.68 A partir da informa-
ção foram criadas infografias sobre dados relativos à população, dife-
renças horárias e temperatura, entre outros (figura 67). Para esta secção 
não se mostrou necessário criar um separador, pelo que optámos por 
colocar em todas as folhas um título identificativo. No seguimento da 
‘Informação Geral’ foi colocada a Lenda dos Corvos de S. Vicente que 
explica a origem da associação do símbolo do corvo à cidade.

68 Disponível em: <http://www.visitlisboa.com/InformacaoGeral.aspx> [Consult. 21 Março 2014]

Figura 66: ‘Alfacinha’  
(Investigador, 2014)
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O último “capítulo” deste caderno foi dedicado ao café, uma bebida tão 
característica do quotidiano lisboeta. À semelhança do que foi feito ante-
riormente criámos um separador inicial de introdução ao assunto, com 
a particularidade de que este é composto por duas páginas (figura 68).  
Para além da descrição habitual, decidimos colocar uma fotografia de 
uma ‘bica’ acompanhada de um pastel de nata.69 

Nas páginas seguintes explicámos através de infografias a composição 
das várias bebidas derivadas do café que se podem pedir e beber em 
Lisboa, desde a ‘bica’ (figura 69) ao ‘abatanado’. No final do “capítulo” o 
utilizador é surpreendido com uma página dedicada ao açúcar, que o 
desafia a ir beber um café à Brasileira e a guardar o pacote de café vazio 
como recordação.

No verso da contracapa foi inserida uma nota que atribui os créditos 
da informação às devidas entidades, especificando cada uma delas e 
indicando os seus websites, convidando o utilizador a visitá-los.

69 Imagem cedida pela ATL. Disponível em: <http://www.visitlisboa.com/getattachment/
7952cb98-1c69-42ae-8b77-e4f5a153cbdb/Bica.aspx> [Consult. 9 Junho 2014]

Figura 67: Exemplo de página 
da ‘Informação Geral’  
(Investigador, 2014)
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Figura 68: Separador ‘Coffee’ 
(Investigador, 2014)

Figura 69: Explicação da ‘bica’ 
(Investigador, 2014)
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O segundo caderno é um simples Notebook (caderno de notas) (figura 70), 
no qual não quisemos, nem achamos necessário, inserir qualquer infor-
mação. Todas as folhas foram deixadas completamente em branco, à 
excepção de um pormenor colocado no canto superior direito de todas 
as páginas ímpar: uma animação flip book de um corvo a bater as asas 
(ver figura 71).

O último caderno, dedicado aos locais do quotidiano lisboeta, foi inti-
tulado de ‘Portuguese Places’,70 com o subtítulo ‘recomended by portu-
guese people’.71 A escolha desde título prendeu-se com a vontade de 
indicar a fonte da informação, atribuindo-lhe credibilidade. À seme-
lhança dos outros cadernos, também a este foi associado um padrão 
de azulejo, com a particularidade de que sobre este foi colocada uma 
imagem de um desenho de um pavão em azulejos72 (figura 72).

Neste caderno indicámos vários locais do quotidiano lisboeta organiza-

70 t.l. – ‘Locais Portugueses’.

71 t.l. – ‘recomendados por portugueses’.

72 Imagem resultante de uma fotografia tirada pelo investigador a uma parede de um edifício 
durante o registo fotográfico pelas ruas de Lisboa.

Figura 70: Capa do Notebook 
(Investigador, 2014)

Figura 71: Ilustrações  
da animação flip book  
(Investigador, 2014)
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dos segundo seis categorias – refeições, cafés, noite, compras, passear e 
serviços – que facilitam a navegação e a procura de um local específico. 
Era nossa intenção que quando o utilizador abrisse o caderno pudesse 
visualizar automaticamente as seis categorias, de modo a facilitar o 
acesso a cada uma delas. Assim, indo de encontro ao pretendido foi 
aplicado um cortante especial a todas as páginas do caderno dividin-
do-as em três, e à primeira metade foi-lhe retirado um centímetro na 
margem lateral exterior. O cortante especial 
permitiu-nos apresentar três categorias por 
folha e virar cada uma delas individualmente.  
O corte na margem permite ver que ainda exis-
tem mais três categorias depois das primeiras. 
Para acentuar esta separação, foi associada 
uma cor às primeiras três categorias, e outra 
diferente às restantes (figura 73). Cada local é 
apresentado numa ficha técnica que indica a 
respectiva morada e meios de transporte para 
lá chegar, assim como horários de funciona-
mento, contactos, preços e observações, con-
soante o caso (ver figura 74). 

Figura 72: Capa do caderno 
'Portuguese Places'  
(Investigador, 2014)

Figura 73: Primeira página  
do caderno (Investigador, 2014)
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Outro objectivo do cortante aplicado às folhas e da organização das 
páginas é o de potenciar a interacção do utilizador com o objecto.  
Ao folhear cada uma das categorias individualmente, o utilizador pode 
planear um dia em Lisboa em três momentos, combinando uma página 
de cada uma das categorias, como se fosse um jogo (figura 75).

À semelhança do primeiro caderno apresentado, no verso da contra-
capa, foi inserida uma nota que atribui os créditos da informação às 
devidas entidades, especificando cada uma delas e respectivos websi-
tes, convidando o utilizador a visitá-los.

→ Figura 74: Pormenor da ficha 
técnica do ‘Choupana Caffe’  
(Investigador, 2014) 

↓ Figura 75: Manuseamento 
do caderno (Investigador, 2014)
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A escolha do suporte de impressão foi uma decisão bastante ponde-
rada e estudada, uma vez que o tacto é uma das sensações que pos-
sibilitam e definem a interação com o objecto. Era necessário que o 
papel a utilizar tivesse características que permitissem ao utilizador 
escrever, riscar e apagar sempre que quisesse, sem lesar o objecto, 
e proporcionar um toque agradável. Neste sentido, decidimos esco-
lher o papel Fedrigoni X-Per, que se distingue por ser um papel liso e 
suave não revestido, com um tratamento especial dado nas duas faces,  
que possibilita uma impressão brilhante e nítida (Fedrigoni, 2011).73

Finalizado o objecto, tornou-se então necessário encontrar um nome 
para produto que pudesse ser facilmente associado à experiência que 
pretendíamos proporcionar, e que reflectisse os ideais definidos. Após 
alguma reflexão chegamos à solução ‘Lisboeta por um dia’, que seria sem-
pre acompanhada do subtítulo explicativo ‘how to be a Lisbon citizen’.74  
A opção de colocar o título principal em português e apenas a explicação 
em inglês foi pensada com o intuito de despertar interesse no utilizador 
e levá-lo a descobrir o significado da frase. Uma vez que esta seria logo 
seguida da explicação em inglês, pareceu-nos uma solução adequada.  
A frase ‘Lisboeta por um dia’ remete para a ideia de uma nova expe-
riência e acaba por funcionar como uma metáfora do curto período de 
tempo que os estudantes Erasmus permanecem em Lisboa.

É de apontar que, tendo em conta o timing em que o protótipo teve 
de ser desenvolvido, não houve oportunidade para fazer uma revisão 
geral do conteúdo, pelo que podem ser identificados alguns erros orto-
gráficos ao longo do objecto.

73 Tendo em conta os recursos disponíveis, não foi possível utilizar o papel escolhido na 
construção do protótipo.

74 t.l. – “como ser um lisboeta”.
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Validação
“Observing what fails to make sense to the non-expert, and then 
following that trail successively to the very end of the knowledge 
chain is the critical path to success.” 75 (Maeda, 2006, p.36)

Com o intuito de validar o produto desenvolvido, e seguindo o desen-
rolar natural de um processo de dcu, propusemo-nos a realizar um 
estudo de usabilidade do protótipo junto de sujeitos representantes do 
grupo-alvo definido. Através da interpretação dos resultados obtidos 
foi possível verificar a concordância entre a solução final e os requisitos 
previamente estabelecidos.

Contudo, antes de descrevermos todo o processo de validação, convém 
compreendermos realmente o que é a usabilidade. De acordo com a norma 
internacional iso 9241-11, o termo usabilidade deve ser encarado como  
“(…) the extent to which a product can be used by specified users to achieve 
specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction, in a specified 
context of use.” 76 (International Organization for Standardization, 2008, p.3)

Podemos definir a eficácia e a eficiência como dimensões intrinseca-
mente ligadas ao objecto, em que a primeira diz respeito à capacidade 
de completar uma tarefa, enquanto a segunda estabelece a quantidade 
de esforço necessário para realizar a acção. Por outro lado, a dimensão 
da satisfação pode ser classificada como a apreciação do utilizador 
durante a utilização do produto.

Jacob Nielsen (2012a) vai mais longe e define a usabilidade como um atri-
buto de qualidade associado a qualquer produto, que é determinado 
por cinco componentes: aprendizagem, eficiência, memorabilidade, 
erros e satisfação. Nesse sentido, para aferirmos a usabilidade de um 
determinado produto temos de verificar todos os factores que lhe estão 
inerentes. É necessário perceber o quão fácil é para o utilizador realizar 
tarefas básicas aquando do primeiro contacto com o produto, e perce-
ber a rapidez com que ele consegue realizar tarefas após ter aprendido 
a utilizá-lo; avaliar a facilidade com que o utilizador consegue restabele-
cer a sua proficiência após um período de tempo sem utilizar o produto; 
perceber a relação entre a quantidade e gravidade dos erros cometidos 
pelo utilizador e a facilidade com que consegue recuperar dos mesmos; 
e finalmente avaliar o quão agradável é utilizá-lo.

75 t.l. – “O caminho para o sucesso tem início na observação do que não faz sentido ao não 
especialista, que permite seguir o rasto até ao fim da cadeia do conhecimento.”

76 t.l. – “(…) a possibilidade de utilização de um produto por utilizadores especificados, para 
atingir objectivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação, num determinado con-
texto de utilização.”

9.
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Para se analisar estas dimensões de qualidade é necessário recorrer 
ao que Tullis & Albert (2008) definem como métricas de usabilidade.  
Estas são métricas observáveis e quantificáveis que possibilitam um 
olhar analítico sobre a interacção entre o utilizador e o objecto, e atra-
vés das quais é possível avaliar qualitativa e quantitativamente a expe-
riência do utilizador. Contudo, para além da usabilidade, era nossa 
intenção avaliar também a utilidade do produto, ou seja, verificar se 
este abarca os conteúdos e funções necessárias para o seu propósito,  
e a sua coerência face ao contexto visual e informativo em que se insere,  
dado que o caso de estudo é Lisboa.

Uma vez que a avaliação da usabilidade não é um fim, mas sim mais um 
passo no processo de dcu, quisemos atribuir ao estudo de usabilidade 
uma abordagem mais informal mas rigorosa, em função de um ciclo 
iterativo delineado para expor défices de usabilidade e gradualmente 
melhorar o objecto em questão (Rubin & Chisnell, 2008).

Estudo de usabilidade

Antes de darmos início ao processo de validação em si, achámos 
indispensável estruturar um plano do estudo de usabilidade77 que 
nos permitisse focar e tirar o melhor partido das valências do método 
(Rubin & Chisnell, 2008, pp.65-91). Este planeamento permitiu-nos adaptar 
o estudo ao contexto de utilização do produto, da maneira mais ade-
quada, através da definição de parâmetros como: os objectivos gerais 
do estudo; os factores a avaliar, ou seja, as características do produto 
que seriam postas à prova; as perguntas de pesquisa, que focaram os 
objectivos específicos do estudo e foram o ponto de partida para a 
construção do guião do questionário; as características dos sujeitos;  
a metodologia, que consiste numa descrição detalhada de como 
levar a cabo o estudo; a estrutura e ambiente das sessões; e os dados 
a recolher, através da definição das métricas e meios a utilizar.

Apesar de podermos identificar como objectivos gerais do presente 
estudo as intenções de entender de que forma é que o utilizador interage 
com o objecto e de que forma o produto corresponde às expectativas 
dos seus utilizadores. Este ainda serviu o propósito de contribuir para a 
validação da metodologia aplicada ao desenvolvimento do produto.

77 Consultar anexo L.

9.1.
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O ponto de partida para a selecção do grupo de participantes foi a 
directriz defendida por vários especialistas (Nielsen, 2000; Abras, Maloney-

-Hrichmar & Preece, 2004; Tullis & Albert, 2008), de que basta incluir cinco uti-
lizadores num estudo de usabilidade para se detectar 85% dos proble-
mas de usabilidade de um produto. Nielsen (2000) acrescenta ainda que 
a partir do quinto teste já não observamos nada de novo, pois todas as 
descobertas significativas já foram feitas pelos sujeitos anteriores. 

Era nossa intenção continuar a incluir neste estudo alguns dos sujeitos 
que já tinham participado no estudo preliminar, pois como eles tinham 
estado inseridos no processo desde o início já teriam algumas expec-
tativas em relação ao resultado final. Contudo, também pretendíamos 
avaliar o objecto junto de indivíduos que nunca tivessem tido contacto 
com a investigação ou com o projecto, pois estes não estariam conta-
minados com expectativas e poderiam fazer uma avaliação mais neu-
tra. Uma vez que pretendíamos estabelecer este parâmetro de compa-
ração entre os dois grupos de sujeitos, e daí tirar uma avaliação global, 
achámos que cinco seria um número reduzido de participantes para o 
efeito. Após uma selecção baseada no interesse demonstrado ao longo 
do estudo preliminar e no empenho e qualidade das respostas das  
probes, decidimos incluir no presente estudo os sujeitos #1, #3, #4 e #13.  
Decidimos então completar o grupo de amostra com mais quatro 
estudantes Erasmus, igualando os dois grupos quanto ao número de 
membros. Tendo em conta o curto período de tempo que tínhamos 
para realizar o estudo, e o reduzido número de participantes que ainda 
era necessário encontrar, optámos por recorrer a uma aproximação 
diferente da utilizada anteriormente para contactar novos sujeitos.  
Desta vez abordámos pessoalmente e de forma aleatória quatro estu-
dantes Erasmus (dois do sexo masculino e dois do sexo feminino), com 
que nos deparámos em diferentes locais das instalações da fa-ulisboa, 

e que prontamente aceitaram participar no estudo.  
À semelhança do que foi feito anteriormente, tam-
bém a estes sujeitos foi atribuída uma designação 
numérica com o intuito de preservar a sua identidade. 
Dando continuidade às denominações já atribuídas, 
os novos sujeitos passaram a ser identificados #14, 
#15, #16 e #17, consoante a ordem de participação no 
estudo. O nosso grupo total de amostra ficou assim 
composto por 8 sujeitos, sendo que 3 sujeitos eram 
do sexo masculino e 5 do sexo feminino. (ver quadro 3)

Quadro 3: Caracterização  
do grupo de participantes  
no estudo de usabilidade  
(Investigador, 2014)

S15

S16

S17

S01

S03

S04

S13

S14

Fem. Itália Arquitectura

Fem. Itália Design

Masc. Itália Design

Masc. Itália Arq. Plan. Urb.

Fem. Itália Arquitectura

Fem.

Masc.

Fem.

Reino Unido

Roménia

Itália

Arquitectura

Sexo País Área de Estudo

Arquitectura

Arquitectura
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Jacob Nielsen (2012a) faz o seguinte reparo acerca das sessões dos estudos 
de usabilidade: “(…) as long as you can close the door to keep out distrac-
tions (…) what matters is that you get hold of real users and sit with them 
while they use the design. A notepad is the only equipment you need.” 78  
(Nielsen, 2012a)

Foram assim conduzidas 4 sessões individuais com os sujeitos que já 
haviam participado no estudo preliminar, seguidas das sessões com os 
sujeitos #14, #15, #16 e #17, num ambiente controlado (nas instalações 
da fa-ulisboa), em locais fechados e iluminados por luz natural com 
pouca ou nenhuma interferência sonora. Cada sessão teve a duração 
aproximada de trinta minutos e estruturou-se em três momentos:

• Introdução à investigação e ao estudo: no início de cada sessão 
foram dedicados 5 minutos a uma breve introdução à investigação 
e ao estudo, em que foi explicado âmbito, objectivos, o produto 
desenvolvido e a importância da participação do sujeito. Foi ainda 
explicada a estrutura da sessão, seguida da apresentação do pro-
tótipo e da explicação do papel do moderador. Neste momento 
foi também apresentado o formulário de consentimento de parti-
cipação79 no estudo de usabilidade, que foi analisado e assinado 
pelas duas partes.

• Manuseamento do protótipo: nos 20 minutos seguintes, o sujeito 
manuseou e analisou o protótipo, simulando uma utilização real,80 
enquanto o moderador, neste caso o próprio investigador, reco-
lheu continuamente dados observáveis acerca da experiência de 
utilização do produto, com base na observação directa.81

• Questionário e balanço da sessão: Os 5 minutos finais foram dedica-
dos ao preenchimento de um questionário de validação82 composto 
por uma escala de sus (System Usability Scale) e questões de res-
posta fechada e aberta direccionadas para momentos específicos da 
experiência. Foi ainda feito um breve balanço da sessão dedicado à 
discussão de problemas que tenham surgido durante a experiência.

78 t.l. – “(…) desde que se consiga fechar a porta para impedir distrações (…) o que importa 
é que se sente com os utilizadores enquanto eles usam o produto. O único equipamento 
necessário é um bloco de notas.” Disponível em: <http://www.nngroup.com/articles/usabi-
lity-101-introduction-to-usability/> [Consult. 27 Maio 2014]

79 Consultar anexo M.

80 Tendo em conta os recursos disponíveis, não foi possível desenvolver um protótipo que 
pudesse ser utilizado por cada um dos sujeitos. Deste modo, todas as tarefas que incluíam 
escrever, rasgar ou colar algo não puderam ser realizadas pelos participantes de modo a 
preservar a integridade do objecto. Outro factor que pesou nesta decisão foi o facto de 
algumas destas tarefas já terem sido feitas por metade dos participantes nas probes.

81 Consultar anexo N.

82 Consultar anexo O.
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Tanto o guião do questionário como o formulário de consentimento de 
participação foram redigidos em inglês de modo a tornar o material 
acessível a todos os sujeitos.

Através da observação directa, era nosso objectivo recolher dados 
acerca do modo como os utilizadores manuseiam do objecto, identifi-
cando possíveis patologias inerentes à sua forma, e da facilidade com 
que os sujeitos se apercebiam das tarefas distribuidas ao longo do 
objecto e das suas intenções. Pretendíamos ainda identificar os assun-
tos de maior interesse para os utilizadores e perceber o seu nível de 
satisfação face ao produto. Esta dimensão foi medida através de inter-
jeições e comentários positivos e negativos ditos pelos participantes 
durante as sessões, e através de expressões faciais aquando do manu-
seamento e manipulação do protótipo.

Através do questionário e do balanço final pretendemos recolher infor-
mação sobre a utilidade dos assuntos e conteúdos, assim como da sua 
compreensão por parte dos utilizadores; e recolher sugestões e comen-
tários específicos acerca de partes do objecto e do seu aspecto visual. 
Nesse sentido decidimos separar o questionário em duas partes, uma 
primeira em que cada participante avaliou o produto através de uma 
escala sus, e uma segunda composta por questões de resposta fechada 
e aberta direccionadas para momentos específicos da experiência.

A escala de sus é uma ferramenta desenvolvida e disponibilizada por 
John Brooke em 1986 como resposta à necessidade de medir a usabi-
lidade de produtos de forma rápida e simples em contexto industrial.  
É uma técnica barata e eficiente, cuja eficácia já foi testada e compro-
vada em vários produtos e serviços desde software às páginas amare-
las (Sauro, 2011). Apresenta-se como um método independente de tec-
nologia sob a forma de 10 afirmações sobre as quais o inquirido deve 
indicar o seu grau de concordância ou discordância através de uma 
escala de Likert de 5 pontos, em que o 1 revela discordância total, e o 5 
concordância total. Os seus resultados permitem efectuar um cálculo 
que classifica a usabilidade do dito produto entre 0 e 100 (Brooke, 1996).  
Este é um questionário que se caracteriza por abordar todos os aspec-
tos da experiência do utilizador de uma forma genérica mas assertiva, 
e por intercalar afirmações positivas com negativas, obrigando os 
inquiridos a dedicar mais atenção às suas respostas (Tullis & Albert, 2008). 
Embora o sus tenha sido concebido para medir apenas a dimensão de 
usabilidade de um produto, Sauro (2011) afirma que a partir da quarta e 
décima afirmações é possível recolher dados acerca da sua facilidade 
de aprendizagem.
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Apesar das suas vantagens reconhecidas, o sus é um método que 
requer sempre o apoio de outro tipo de dados para que se possa actuar 
sobre os seus resultados (Sauro & Lewis, 2012). Nesse sentido, decidimos 
que a segunda parte do questionário seria composta por questões 
direccionadas a momentos específicos da experiência, com o intuito de 
complementar a informação recolhida com a escala sus. A maioria das 
questões possibilitou ao participante responder a partir de uma lista 
pré-selecionada de items, contudo, foram incluídas algumas questões 
de resposta aberta, dando a oportunidade e liberdade ao participante 
de dar a sua opinião. Em relação às últimas foi tido em atenção o espaço 
deixado para cada resposta, levando o inquirido a priorizar os pontos a 
registar (Rubin & Chisnell, 2008). Era nossa intenção recolher dados especí-
ficos sobre algumas das partes do objecto sob a forma de observações, 
comentários e sugestões provenientes dos sujeitos.

Interpretação dos resultados

Damos agora início à apresentação do segundo momento do estudo 
de usabilidade que consistiu na análise e interpretação dos dados 
obtidos na avaliação feita pelos participantes. Nesta fase examinámos 
e cruzámos os dados recolhidos através da observação directa,83 do 
questionário84 e do balanço final, para obtermos uma avaliação global 
do produto e da experiência que ele possibilita.

Começámos por analisar os resultados da escala sus que nos permitiu 
avaliar a usabilidade do produto em 82,8 pontos, numa escala de 0 a 100.  
Esta pontuação insere-se no percentil 90-95 que atribui ao produto 
uma classificação de A (Sauro & Lewis, 2012, p.204). Esta é uma média que 
se reflecte de igual forma nas dimensões de usabilidade e facilidade de 
aprendizagem, uma vez que ambas registaram uma pontuação de 82,8.

Através do cruzamento dos dados referentes aos assuntos a que os 
sujeitos dedicaram mais atenção com os dados recolhidos acerca 
da sua satisfação enquanto os analisavam, pudemos concluir que os 
assuntos mais interessantes foram: o mapa com os autocolantes (100%); 
o ‘Spoiler Alert’ (100%), que apresenta factos sobre a vida em Lisboa, 
assim como alguns conselhos úteis; as frases básicas e as expressões 
idiomáticas da língua portuguesa (100%); a explicação das várias bebi-
das de café (100%); e os locais do quotidiano lisboeta (100%), seguidos 
da lista de coisas necessárias para sobreviver em Lisboa (75%).

83 Consultar anexo P.

84 Consultar anexo Q.

9.2.
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Apesar dos locais do quotidiano lisboeta ter sido um dos assuntos favo-
ritos dos sujeitos, que originou bastantes comentários positivos desde 
“this is cool!” 85 (sujeitos #1 e #14) e “this is useful!” 86 (sujeitos #1, #3 e #13), até 
“Ahh! Bom!” (sujeito #17), o caderno ‘Portuguese Places’ revelou ter alguns 
problemas em termos do manuseamento que gerou alguma discórdia 
entre os participantes. Dos 8 participantes, 4 (50%) acharam que o 
caderno era complicado de utilizar devido aos cortantes especiais, por 
ser difícil abrir e folhear uma das categorias sem que as outras também 
abrissem (sujeito #13). Devido à configuração dos cortes, os sujeitos #1, 
#13 e #15 pensaram que os papéis eram destacáveis, e os dois últimos 
chegaram mesmo a sugeri-lo como algo a implementar. Os sujeitos #15 
e #17 tiveram dificuldade em perceber a categorização da informação; 
e os sujeitos #1 e #3 sugeriram outra organização que não evidenciasse 
tanto os locais de restauração numa análise primária, mas que real-
çasse os locais ao ar livre e os serviços. Apenas os sujeitos #3 e #14 é 
que combinaram as folhas por iniciativa, percebendo assim o objec-
tivo dos cortantes e a intenção de planear um dia em Lisboa;87 e os 
sujeitos #1, #4 e #17 apontaram a necessidade de haver instruções que 
expliquem o pretendido. Podemos então concluir que este caderno 
em específico, apesar da qualidade do conteúdo e da organização da 
informação direccionada, revela falhas a nível de comunicação do seu 
objectivo interactivo, e problemas de manuseamento directamente 
relacionados com os cortantes e com a disposição geral da informação.

Analisando de perto o manuseamento do produto, podemos concluir 
que nenhum dos sujeitos (0%) retirou os cadernos dos elásticos da 
capa durante as sessões, no entanto 4 dos sujeitos (50%) comentaram 
o facto deste ser grande de mais para transportar diariamente, mas 
que viram como um factor positivo a possibilidade de utilizar e trans-
portar as várias partes individualmente. Relativamente às partes do 
objecto que envolvem dobras e cortantes especiais, foram registadas 
algumas dificuldades de manuseamento por parte dos participantes.

Pudemos verificar que todos os sujeitos (100%) abriram e fecharam o 
mapa sem dificuldades, apesar de nenhum deles (0%) o ter feito pelas 
pontas; e que 7 dos sujeitos (87,5%) o viraram logo para ver se tinha 
algo no verso. É de salientar que o sujeito que não virou logo o mapa 

85 t.l. – “isto é fixe!”

86 t.l. – “isto é útil!”

87 Contudo, na questão 11 do questionário, para além dos sujeitos #3 e #14, mais 5 sujeitos 
responderam que tinham percebido o propósito do caderno, ou seja, que era suposto 
planear um dia em Lisboa. Estas respostas contraditórias levam-nos a crer que houve uma 
má interpretação da questão por parte destes sujeitos, possivelmente devido à redação da 
mesma. Também na questão 12 se registaram 3 respostas contraditórias face ao entendi-
mento do propósito dos cortantes, mais uma vez atribuídas à redação da própria questão.
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só reparou no seu verso quando viu os autocolantes no fim do objecto,  
e percebeu a sua ligação aos pontos azuis marcados no mapa. Ao anali-
sar os pontos turísticos marcados, comentou que a numeração estava 
de acordo com a ordem que ele faria se estivesse a descobrir Lisboa a 
pé (sujeito #3). A maioria dos sujeitos (75%) percebeu a relação entre os 
pontos assinalados no mapa e os autocolantes, mas os sujeitos #1 e #16 
sugeriram que estes fossem guardados na mesma bolsa que o mapa, 
em vez de virem numa bolsa no final do objecto. Apenas o sujeito #15 
é que reparou no verniz aplicado nos cantos do mapa, no entanto não 
percebeu o seu objectivo.

Pela parte de 5 sujeitos (62,5%) foram observadas algumas dificuldades  
em abrir o desdobrável sobre os lisboetas. Na figura 76 podemos 
observar um esboço feito pelo investigador durante uma das sessões, 
que ilustra em três passos o manuseamento do desdobrável por parte 
do sujeito. Concluímos que as dificuldades foram consequência do 
sistema de dobras aplicado ao papel, que esconde a ponta do papel 
por trás da dobra central e faz com que a parte de trás do desdobrável 
seja a primeira coisa com que o utilizador tem contacto. Esta situação 
é acentuada pelo padrão aplicado na parte de trás do desdobrável que 
camufla os limites físicos do papel.

Relativamente às “tarefas” distribuídas ao longo do objecto, ou seja, 
todos aqueles momentos que convidam o utilizador a actuar sobre o con-
teúdo do objecto, completando-o, podemos concluir que a totalidade 
dos sujeitos (100%) percebeu que era suposto tomar notas no mapa;  
completar a informação do ‘Spoiler Alert’ com factos sobre a vida lis-
boeta e colar o pacote de açúcar como recordação, no fim do “capítulo” 
do café. A maioria dos sujeitos (87,5%) percebeu a intenção de acrescen-
tar a sua opinião sobre Lisboa às apresentadas no objecto, no entanto 
foi apontada a falta de instruções que explicitem o pretendido. Apenas 2 
sujeitos (25%) é que não perceberam a intenção de colar os autocolantes 
no verso do mapa para assinalar os pontos turísticos visitados, nem a 
intenção de escrever a sua opinião sobre os lisboetas junto das restantes. 
No entanto, é de salientar que nestes casos, tanto uma “tarefa” como a 
outra não foram identificadas nem interpretadas por falta de atenção 
dos participantes, que não leram as instruções dadas nos devidos locais.

Figura 76: Manuseamento do  
desdobrável (Investigador, 2014)
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É importante registar que apenas 3 dos participantes (37,5%) é que 
perceberam que dava para abrir o ‘Spoiler Alert’, sendo que um deles 
percebeu a intenção por acaso, pois enquanto passava a página aper-
cebeu-se que eram duas folhas juntas. No entanto, nenhum destes 3 
sujeitos conseguiu identificar o local por onde separar as folhas, reve-
lando que esta acção teve uma taxa de insucesso elevada. Quando foi 
explicado a todos os sujeitos o objectivo do ‘Spoiler Alert’ e o porquê 
das folhas terem de ser separadas pelo picotado, todos os 8 sujeitos 
(100%) acharam a ideia interessante e divertida. Todos eles apontaram 
a necessidade de assinalar a borda das folhas, identificando o local por 
onde é suposto separá-las.

Quando foi pedido para indicar os três adjectivos que melhor descre-
vessem o produto de um total de 16 pré-determinados, todos os sujeitos  
(100%) seleccionaram adjectivos aos quais associaram conotações 
positivas. Entre as respostas dadas, destacamos ‘atraente’ que foi sele-
cionado por todos os sujeitos (100%) e ‘interactivo’ que foi selecionado 
por 6 sujeitos (75%). Contudo o produto foi também qualificado como 
interessante (25%), simples (25%), prático (12,5%), útil (12,5%), funcio-
nal (12,5%), instrutivo (12,5%) e complexo (12,5%). Este último foi apon-
tado pelo sujeito #4, que fez questão de justificar a sua escolha dizendo 
que o objecto é complexo mas num sentido positivo; acrescentando 
que Lisboa não é uma cidade simples e que o objecto acaba por fun-
cionar como um trigger que deixa o utilizador curioso acerca da com-
plexidade da cidade. Acrescentou ainda que o objecto pode ser uma 
boa desculpa para falar sobre Lisboa com outros portugueses ou para 
trocar experiências com outros estudantes Erasmus (ver figura 77).

O facto de o produto ser considerado atractivo é bastante positivo para 
a sua aceitação junto do público, pois o aspecto visual é uma das pri-
meiras dimensões que cativa a atenção do utilizador, influenciando o 
modo como este percepciona algo. Consolidando esta opinião, todos 
os sujeitos (100%) responderam afirmativamente quando questionados  

atraente
Lisboa

interactivo
interessante

prático

complexoútil

instrutivo

funcional

simples
Figura 77: Nuvem de  
características do produto 
identificadas pelos sujeitos  
(Investigador, 2014)
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acerca da coerência do objecto face ao contexto visual ‘Lisboa’, ou seja, 
podemos concluir que o objecto representa bem a cidade e que é um 
bom “kit de boas-vindas” (sujeito #14). O sujeito #1 realçou que gostou 
bastante dos azulejos e dos padrões, e que estes funcionam bastante 
bem no conjunto.

De um modo geral, podemos concluir que a organização da informação 
foi bem-sucedida, uma vez que os participantes conseguiram identificar  
bem a separação entre os vários assuntos, assim como interpretar 
os conteúdos fornecidos tanto sobre a forma de texto ou imagem.  
A utilidade da informação fornecida e consequentemente a do produto 
foi confirmada através de três parâmetros: os comentários positivos 
ditos acerca dos assuntos e conteúdos durante as sessões; as observa-
ções positivas escritas pelos participantes no questionário; e o facto de 
todos os sujeitos (100%) terem indicado que a informação incluída no 
objecto era suficiente.

Das sugestões feitas pelos participantes destacamos a do sujeito #1, que 
achou as ilustrações dos corvos “encantadoras”, sugerindo que estes 
estivessem mais presentes ao longo de todo o objecto, e que fosse dada 
mais importância à Lenda dos Corvos de São Vicente uma vez que contex-
tualiza a utilização dos corvos. Este sujeito sugeriu ainda que os autores 
das opiniões sobre Lisboa e os lisboetas fossem de certo modo identifi-
cados para que os utilizadores criem mais empatia com as opiniões.

Destacamos ainda a sugestão do sujeito #13 que acha que o objecto 
podia ser mais interactivo do que realmente é. Sugeriu que houvesse 
uma ligação entre o mapa da cidade e o caderno ‘Portuguese Places’ 
que permitisse criar um mapa de recordações dos locais visitados.

Através dos comentários linguísticos e paralinguísticos dos participan-
tes no decorrer das sessões, podemos classificar a satisfação global 
dos sujeitos face ao produto e à experiência como bastante positiva.  
Destacamos que o sujeito #17 comentou que se tivesse tido algo seme-
lhante quando chegou a Lisboa, a sua vida de Erasmus tinha sido dife-
rente; e sugeriu que o produto fosse publicado e tornado acessível a 
todos os estudantes Erasmus. Por sua vez, o sujeito #15 sugeriu que 
se alargasse o público-alvo do produto, pois este também poderia ser 
interessante para turistas que estivessem de visita a Lisboa.

Comparada a prestação dos sujeitos que acompanham a investigação 
desde o estudo preliminar (sujeitos #1, #3, #4 e #13) com a dos “recém-
-chegados” (sujeitos #14, #15, #16 e #17) durante o estudo de usabilidade, 
podemos analisa-la segundo duas variáveis. Em termos da avaliação do 
produto, podemos concluir que os resultados foram bastante seme-
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lhantes, na medida em que as dificuldades face ao manuseamento do 
objecto e o interesse nos assuntos e conteúdos foram praticamente os 
mesmos, diferindo apenas na escala sus em que a avaliação dos primei-
ros foi superior. Contudo, em termos de contributo através de comen-
tários e críticas construtivas, podemos verificar que os sujeitos que já 
tinham participando no estudo preliminar se destacaram fortemente. 
Deduzimos que esta situação seja consequência das experiências pas-
sadas que levaram os sujeitos a encarar este desafio com um maior 
entendimento do que era pretendido e esperado da sua participação.

De modo a sintetizar os resultados obtidos elaborámos um quadro que 
cruza os dados obtidos durante o estudo, sumariando a validação:

Quadro 4: Cruzamento dos 
dados (Investigador, 2014)

Média
Total (63,6%) 6

S01

S03

S04

S13

S14

S15

S16

S17

6

6

6

7

7

Assuntos mais 
interessantes

(em 11)

(75%) 6

6

5

6

5

6

Tarefas percebidas
sem assistência

(em 8)

(25%) 1

1

1

1

2

1

Dificuldade de
manuseamento

(em 4)*

(100%) 3

3

3

3

3

3

Adjectivos
Positivos

(em 3)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

82,8%

75%

72,5%

82,5%

90%

72,5%

Usabilidade

70,3%

75%

62,5%

75%

62,5%

75%

Eficácia das
Instruções Satisfação

6

6

8

7

4

6

0

2

1

3

3

3

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

87,5%

92,5%

90%

87,5%

50%

75%

* Diz respeito às partes do objecto que envolvem dobras e cortantes especiais.

Coerência
c/ contexto

visual

Coerência
c/ contexto
informativo
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Iteração
“Iterative design is the best way to increase the quality of user  
experience.” 88 (Nielsen, 2012a)

A identificação de falhas e problemas é de extrema importância, pois 
representa o primeiro passo em direcção à optimização do produto 
final (Lewis & Norman, 1986). A fase de iteração foi assim iniciada com uma 
análise dos resultados do estudo de usabilidade, que permitiu identi-
ficar as principais falências do produto e, consequentemente, identifi-
car aspectos sobre os quais era necessário actuar de modo a optimizar 
o resultado final. Uma vez que iríamos retomar a fase projectual com o 
intuito de redesenhar o objecto, achámos adequado voltar a analisar as 
áreas temáticas associadas à investigação e o argumento da mesma,89 de 
modo a identificar algo possa ter ficado perdido no decorrer do processo 
de design (Maeda, 2006). Para finalizar esta fase de preparação, voltámos a 
examinar o protótipo com um olhar analítico, que nos permitiu reavaliá-lo 
segundo o nosso ponto de vista de designers. A partir da análise foram 
feitas algumas alterações e melhorias a nível dos conteúdos e forma do 
objecto, para além da correcção dos erros ortográficos.

A primeira necessidade que sentimos foi a de alte-
rar o sistema de elásticos que prende os cader-
nos e as bolsas à capa de pvc (figura 78). A longo  
prazo, estes acabam por deformar o material da 
capa devido à pressão que exercem nos pontos 
de contacto. Assim, em vez de passar os elásti-
cos por dois furos de alinhamento vertical face à 
lombada da capa, tanto no topo como no fundo 
da mesma, decidimos distribuir a pressão exer-
cida pelos elásticos por três furos consecutivos 
de orientação horizontal, nos mesmos locais. 
Este novo sistema possibilita ainda que o utili-
zador junte mais um caderno extra ao conjunto. 
Decidimos excluir as anilhas de metal pois verifi-
cámos que estas não eram necessárias, e contri-
buíam para a deformação do material da capa.

88 t.l. – “O design iterativo é a melhor forma de potenciar a qualidade da experiência do utiliza-
dor.” Disponível em: <http://www.useit.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/> 
[Consult. 27 Maio 2014]

89 “Um projecto de design gráfico assente nos princípios de design centrado no utilizador pode 
contribuir para a comunicação da cultura Lisboeta aos estudantes Erasmus, facilitando e 
motivando a compreensão e conhecimento da cidade e dos seus habitantes, através de um 
objecto impresso interactivo, útil, e funcional, que responda às necessidades e expectativas 
do utilizador, cativando-o na experiência e levando-o a descobrir algo por si próprio.”

10.

Figura 78: Pormenor dos  
elásticos – antes e depois 
(Investigador, 2014)
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Apesar de não ter sido apontada nenhuma dificuldade de interpretação 
do título por parte dos sujeitos, após uma segunda análise, achámos que 
não fazia sentido atribuir um título totalmente em português a um pro-
duto destinado a pessoas recém-chegam a Lisboa que, na sua grande 
maioria, não conhecem nem compreendem a língua. O título desem-
penha um papel importantíssimo, pois é um dos primeiros aspectos 
do produto com que o utilizador tem contacto e interpreta. Neste sen-
tido, pretendíamos encontrar um nome distintivo, atractivo e sonante 
capaz de reflectir a experiência proporcionada. Após alguma delibera-
ção chegámos à solução ‘inside Lisboa’ 90 que, através de apenas duas 
palavras, transmite a ideia de “mergulhar” na cidade e descobri-la por 
dentro. Decidimos manter o nome da cidade na sua língua autóctone 
como factor chave de ligação à cultura portuguesa, que obriga o uti-
lizador a falar português cada vez que se refere ao título do produto.  
Também o subtítulo91 foi substituído por ‘become a Lisbon player’ 92, que 
explica o objectivo do produto de forma menos literal através de uma 
frase convidativa e divertida. Neste sentido, criámos uma imagem grá-
fica para identificar o produto (figura 79), que foi aplicada na frente da 
capa de pvc, acompanhada do subtítulo (figura 80).

90 t.l. – “dentro de Lisboa”.

91 “how to be a Lisbon citizen”, t.l. – “como ser um lisboeta”.

92 t.l. – “vem fazer parte de Lisboa”.

→ Figura 79: Imagem gráfica  
inside Lisboa (Investigador, 2014) 

↓ Figura 80: Capa de pvc – antes 
e depois (Investigador, 2014)
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A imagem gráfica do produto foi ainda aplicada no verso dos autoco-
lantes, ao qual também adicionámos as instruções de utilização dos 
mesmos (ver figura 81). Às instruções referentes aos autocolantes que se 
encontram no verso do 'mapa da cidade', acrescentámos a indicação 
de que o utilizador pode optar por tirar uma fotografia do local e colá-la  
no local do autocolante, em vez de o usar. Desta forma é dada ao utili-
zador a possibilidade de personalizar a sua “colecção”. Seguimos ainda 
a sugestão dos sujeitos #1 e #16, e movemos os autocolantes para a 
mesma bolsa do mapa, para que a sua ligação seja automática.

Para evidenciar as pontas do mapa que devem ser puxadas para uma 
abertura rápida, decidimos marcá-las com uma cor (na frente e no verso),  
para além do verniz uv (figura 82). À informação do mapa acrescentámos 
as estações do metropolitano com o intuito de criar mais pontos de 
referência, uma vez que este é um transporte público bastante utili-
zado pelos lisboetas.

Figura 82: Pormenor  
do mapa – antes e depois  
(Investigador, 2014)

Figura 81: Exemplo de auto-
colante, frente (←) e verso (↓) 
(Investigador, 2014)

05
· SÉ CATEDRAL ·

When you arrive at this place paste this sticker
on the backside of the city map
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O caderno ‘Lisbon: a personal experience’ sofreu uma reorganização dos 
conteúdos como consequência das alterações feitas no seu interior.  
Decidimos alargar a presença dos corvos a todo o caderno, como uma 
personagem constante que interage com os elementos envolventes  
(figuras 83-86). Como resultado, a Lenda dos Corvos de S. Vicente foi movida 
para o início do caderno (para a página que sucede ao ‘Spoiler Alert’) para 
contextualizar a utilização da figura do corvo e ganhar mais destaque.  
Esta página sofreu alterações relativamente ao tratamento gráfico da 
informação e foi-lhe adicionado um cabeçalho para identificar a refe-
rente página como sendo relativa ao ‘corvo’ (figura 87).

Figuras 83-86: Corvos a  
interagir com os elementos  
(Investigador, 2014)

Figura 87: Lenda dos Corvos 
de S. Vicente – antes e depois 
(Investigador, 2014)
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Figura 88: Exterior do  
‘Spoiler Alert’ – antes e depois 
(Investigador, 2014)

Figura 89: ‘Must have’ – antes 
e depois (Investigador, 2014)

No ‘Spoiler Alert’ foi assinalado o picotado na borda das folhas e foram 
optimizadas as instruções dadas para evitar erros de interpretação por 
parte do utilizador (figura 88).

Foi substituído o padrão de azulejo da página que apresenta a lista de 
coisas necessárias para “sobreviver” em Lisboa, para um cujo grafismo 
vai mais de encontro aos restantes utilizados (figura 89). 
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Seguimos a sugestão do sujeito #1 no sentido de identificar o autor de 
cada uma das opiniões sobre Lisboa. Contudo, de modo a manter o ano-
nimato das fontes, decidimos indicar apenas a nacionalidade e uma curta 
descrição do indivíduo baseada nas suas características. Optámos por 
justificar o texto em vez de o alinhar à esquerda para corrigir os erros de 
formatação que se tinham identificado, e foram adicionadas umas mar-
gens entre o limite da caixa e o texto para facilitar a leitura. Também as 
caixas de texto foram redesenhadas para se assemelharem mais a balões 
de fala (figura 90). No balão de fala destinado à opinião do próprio utiliza-
dor foi adicionada uma linha de texto que explica o pretendido.

O “capítulo” dedicado à língua portuguesa sofreu alterações no sentido 
em que foi feita uma selecção e reorganização das expressões idiomá-
ticas já incluídas. Optámos por reduzir a lista apresentada de modo a 
permitir uma leitura e análise mais fluida e menos cansativa, e por não 
se justificar apresentar várias expressões com o mesmo significado.

Também nas opiniões sobre os lisboetas foram identificados os autores, 
à semelhança do que foi descrito acima. O desdobrável foi repensado 
de modo a colmatar o manuseamento complicado e a subtilizar a sua 
inclusão no caderno. Em vez de ser tratado como um elemento exte-
rior que foi adicionado ao caderno, optámos por abordar o desdobrável 
como mais uma página, mas que se desdobra (ver figura 91). Tendo em 
conta o novo formato, foi necessário reajustar a ilustração, e aproveitá-
mos para a tornar mais interactiva. Quando o desdobrável está fechado 
apenas são visíveis três corvos e o título ‘Lisbon Citizens’ 93 (para além 

93 t.l. – “Lisboetas”.

Figura 90: Opiniões sobre 
Lisboa – antes e depois  
(Investigador, 2014)
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das opiniões dos estudantes Erasmus); mas quando este é aberto, o 
título dá lugar à frase “Lisbon is a magical city that comes alive through its 
awesome citizens”,94 enquanto cada corvo se desdobra em dois, e apa-
recem mais uns quantos que ilustram as características descritas pelas 
opiniões (figuras 92 e 93).

94 t.l. – “Lisboa é uma cidade mágica que ganha vida através dos seus fantásticos cidadãos”.

Figura 91: Esquema do des-
dobrável – antes e depois 
(Investigador, 2014)

← Figura 92: Desdobrável  
fechado (Investigador, 2014) 

↓ Figuras 93: Desdobrável 
aberto (Investigador, 2014)

Lisbon citizens are usually helpful. They smile a lot (like the 
rest of Portuguese people), everyone is so happy, and they 
don’t stress about anything. For me they are too close... 
they kiss a lot and they don’t keep distance from each 
other. Perhaps they don’t even know what distance is!
Portuguese people have a really big issue with time mana-
gement, so you cannot be sure of anything. They also are 
really loud (they always yell and scream on the bus) and 
that’s annoying. They like to go out, and they never sit 
either at home or bars, usually outside.

Polish talkative girl

Lisbon citizens are very friendly and happy, they like to 
have fun, and they’re always out on the streets. They 
complain about everything, but they’re proud of their city. 
They’re always late! They use their expensive phones to 
listen bad music, and they have wet hair in the morning 
(how is it possible they don’t get sick every day?). When 
Portuguese people are speaking they don’t open their 
mouth, so it’s very difficult to understand what they say!

Italian friendly girl

People from Lisbon are very pleased to share their 
culture. Everyone seems very interested and informed 
about the country’s economic and political situation. 
Portuguese people have a very forward, upfront 
mannerism, they’re very relaxed in all aspects of life, and 
they push punctuality to the limits! They seem to have a 
culture of putting themselves down a lot (they will often 
talk negatively about themselves). Generally everyone is 
very approachable, and people interact on the street 
more than in the UK. Lisbon citizens are more vocal and 
talkative; strangers quite frequently approach me to chat.

British redheaded girl   

and have a strong personality. They take a calm, relaxed 
and not stressed life. They’re very helpful and nice, they
just approach you to help even if you don’t ask them.

Spanish carefree guyy

Lisbon citizens are very friendly and seem like they want to 
engage in discussions every time, no matter the subject. 
This gives me a very home like feeling, and it helps me 
with my Portuguese. A bad thing, or somehow a 
downside, it’s the fact that people from Lisbon are always 
late and overly-relaxed about issues. It seems like people 
don’t let anything ruin their chillout-relaxed mood...
But it’s probably better this way!

Romanian short guy with mustache

Lisbon citizens are very altruistic people, they like to help, 
and they are not selfish. They are very helpful!

Italian upfront girl    

Lisbon citizens are very calm and relaxed, and time is not a 
problem to them. They know how to cook bacalhau in 
365 ways, and they are proud of it. They speak very fast, 
and you can see that they really like to speak and to bother. 
Basically they discuss just for pleasure. They’re also very 
proud of their tradition, and if Italians are well known for 
being always late, they’re always later than Italians.

Italian calm girl  

(Write what you think about Lisbon citizens)

Citizens

Lisbon citizens are very friendly and seem like they want to 
engage in discussions every time, no matter the subject. 
This gives me a very home like feeling, and it helps me 
with my Portuguese. A bad thing, or somehow a 
downside, it’s the fact that people from Lisbon are always 
late and overly-relaxed about issues. It seems like people 
don’t let anything ruin their chillout-relaxed mood...
But it’s probably better this way!

Romanian short guy with mustache

Lisbon citizens are very altruistic people, they like to help, 
and they are not selfish. They are very helpful!

Italian upfront girl    

Lisbon citizens are very calm and relaxed, and time is not a 
problem to them. They know how to cook bacalhau in 
365 ways, and they are proud of it. They speak very fast, 
and you can see that they really like to speak and to bother. 
Basically they discuss just for pleasure. They’re also very 
proud of their tradition, and if Italians are well known for 
being always late, they’re always later than Italians.

Italian calm girl  

(Write what you think about Lisbon citizens)

blá, blá

blá, blá
blá, blá

blá, blá

Lisbon citizens are usually helpful. They smile a lot (like the 
rest of Portuguese people), everyone is so happy, and they 
don’t stress about anything. For me they are too close... 
they kiss a lot and they don’t keep distance from each 
other. Perhaps they don’t even know what distance is!
Portuguese people have a really big issue with time mana-
gement, so you cannot be sure of anything. They also are 
really loud (they always yell and scream on the bus) and 
that’s annoying. They like to go out, and they never sit 
either at home or bars, usually outside.

Polish talkative girl

Lisbon citizens are very friendly and happy, they like to 
have fun, and they’re always out on the streets. They 
complain about everything, but they’re proud of their city. 
They’re always late! They use their expensive phones to 
listen bad music, and they have wet hair in the morning 
(how is it possible they don’t get sick every day?). When 
Portuguese people are speaking they don’t open their 
mouth, so it’s very difficult to understand what they say!

Italian friendly girl

People from Lisbon are very pleased to share their 
culture. Everyone seems very interested and informed 
about the country’s economic and political situation. 
Portuguese people have a very forward, upfront 
mannerism, they’re very relaxed in all aspects of life, and 
they push punctuality to the limits! They seem to have a 
culture of putting themselves down a lot (they will often 
talk negatively about themselves). Generally everyone is 
very approachable, and people interact on the street 
more than in the UK. Lisbon citizens are more vocal and 
talkative; strangers quite frequently approach me to chat.

British redheaded girl   

and have a strong personality. They take a calm, relaxed
and not stressed life. They’re very helpful and nice, they 
just approach you to help even if you don’t ask them.

Spanish carefree guy

Lisbon is a magical and unique city 
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Na página que antecede o desdobrável, ou seja, num dos lados do seu 
verso, colocámos a página que expõe e explica o termo ‘Alfacinha’.  
O conteúdo desta página também foi melhorado para optimizar a sua 
interpretação (figura 94).

A seguir ao desdobrável e antes da ‘Informação Geral’ (que não sofreu 
quaisquer alterações), decidimos não colocar informação que fosse 
indispensável, pois esta área corresponde ao interior de uma dobra no 
verso do desdobrável, e não havia garantia que fosse vista por todos os 
utilizadores. Assim, optámos por preencher o vazio com uma fotografia 
de uma vista do Castelo de São Jorge sobre a cidade de Lisboa (figura 95).95 

95 Fotografia tirada pelo sujeito #1 durante o exercício das probes.

Figura 94: ‘Alfacinha’– antes 
e depois (Investigador, 2014)

Figura 95: Dupla página da  
fotografia da vista do Castelo  
de São Jorge (Investigador, 2014)
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No “capítulo” dedicado ao café, decidimos mover a página do açúcar 
para o início, logo a seguir ao separador, de modo a dar mais visibilidade 
à “tarefa”. Na análise feita, verificámos que esta perdia importância 
estando na última página do caderno e poderia até passar despercebida.

Nas páginas do Notebook, para além da animação flip book do corvo a voar, 
decidimos incluir alguma informação e conselhos práticos sobre Lisboa, 
que alertem o utilizador para aspectos menos positivos da cidade como 
as greves do metro ou a segurança nas ruas e nos transportes. Incluímos 
ainda algumas frases que levem o utilizador a fazer algo como ir visitar 
o Museu da Cidade ou fotografar a “melhor coisa do dia, todos os dias”,  
assim como algumas frases sem um propósito específico, que que-
brem a sequência com algum humor, como “Don’t write on this page”.96  
Para tornar a leitura das frases mais interactiva, decidimos repartir cada 
uma delas em duas, colocando o início nas páginas ímpar e a continua-
ção no seu verso (figura 96). Desta forma, as frases funcionam como um 
estímulo que leva o utilizador a virar a página, e assim folhear o caderno.

Decidimos alterar o título do último caderno de ‘Portuguese Places’ 97 para 
‘Places in the city’ 98 e consequentemente o subtítulo de ‘recommended 
by portuguese people’ 99 para ‘recommended by people from Lisbon’.100  
Esta alteração foi para reforçar a ideia de que os locais indicados são ape-
nas na cidade de Lisboa.

96 t.l. – “Não escrevas nesta página”.

97 t.l. – “Locais Portugueses”.

98 t.l. – “Locais da cidade”.

99 t.l. – “recomendados por portugueses”.

100 t.l. – “recomendados por pessoas de Lisboa”.

Figura 96: Exemplo de  
dupla página do Notebook  
(Investigador, 2014)
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Uma vez que o manuseamento deste caderno registou uma elevada taxa 
de insucesso, decidimos tentar dar-lhe uma abordagem completamente 
diferente. Esta decisão partiu da análise feita, que permitiu identificar a 
principal razão que influenciou todas as decisões relativas à sua abor-
dagem: o caderno foi pensado para ser utilizado individualmente, mas 
os estudantes Erasmus andam geralmente em grupo e descobrem a 
cidade em conjunto. Tendo em conta esta premissa, não faz sentido ter 
um objecto que permita ao utilizador planear individualmente o seu dia 
em Lisboa, mas sim um que permita tomar essa decisão em conjunto. 
Neste sentido, decidimos pôr em prática a sugestão dos sujeitos #13 e 
#15 de tornar os papéis destacáveis, para que se possa levar no bolso e 
mostrar aos amigos e assim tomar a decisão de onde ir (sujeito #13), como 
se fosse um cartão de apresentação do local. Decidimos então substituir 
o cortante especial por micro picotado de modo a tornar isso possível. 
Uma vez que as folhas já não iam estar cortadas em três, deixou de fazer 
sentido dispor três categorias por página, logo, decidimos reorganizar 
as categorias sequencialmente pela seguinte ordem: passear, refeições, 
cafés, noite, compras e serviços (figura 97).

Decidimos tornar esta tarefa mais interactiva, tal como sugerido pelo 
sujeito #13, e adicionar ao objecto um segundo mapa de Lisboa que esti-
vesse directamente ligado a este caderno. Neste sentido, este mapa foi 
colocado na bolsa de pvc que se encontra no fim do objecto, junto ao 
caderno ‘Portuguese Places’. O propósito deste mapa é de fornecer ao 
utilizador um local onde guardar os “cartões” dos locais depois de os 
destacar do caderno, criando um ‘mapa de memórias’ que permita mais 
tarde recordar os locais visitados (figura 98). 

Figura 97: Exemplo  
de página do caderno  
‘Lisbon Places’ – antes e depois  
(Investigador, 2014)
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Tendo em conta o seu propósito, este mapa não invalida o primeiro 
(‘mapa da cidade’), que é para ser utilizado de forma activa durante a 
experiência em Lisboa, enquanto o segundo vai crescendo gradual-
mente ao longo deste período. No final, os dois mapas acabam por se 
completar permitindo registar duas abordagens diferentes à cidade. 
Quando está dobrado, o ‘mapa de memórias’ é do mesmo tamanho do 
‘mapa da cidade’, contudo, quando desdobrado, é relativamente maior 
e tem um formato diferente (ver figura 99). Do ponto de vista gráfico,  
os mapas assemelham-se bastante, diferindo no tom de azul utilizado, 
e no facto deste último não ter os locais turísticos assinalados nem 
qualquer informação no seu verso.

City Map

Memories’
Map

City Map
N

Memories’
Map

N

Figura 99: Comparação  
entre os dois mapas  
(Investigador, 2014)
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City Map

Memories’
Map

City Map
N

Memories’
Map

N

Achámos que destacar um papel e colá-lo num mapa não era o sufi-
ciente para o que pretendíamos, pois fazia falta o utilizador registar a 
sua opinião sobre o local visitado e a experiência vivida. Deste modo, 
decidimos dedicar o verso de cada “cartão” a este registo e à classifi-
cação do local numa escala de 0 a 5 (figura 100). Como consequência, 
acabamos por reduzir o número de locais sugeridos em cada catego-
ria para metade, de modo a dedicar o verso de cada folha à opinião e 
classificação dos locais. Esta redução permitiu fazer uma selecção que 
levou a uma optimização necessária das sugestões.

Para assegurar a compreensão do pretendido e do manuseamento do 
caderno, foi desenvolvida e incluída no verso da capa uma infografia 
que explica todo o processo desde destacar o cartão pelo picotado até 
ao colar no mapa (figura 101).

Figura 100: Verso de folha  
do caderno ‘Lisbon Places’ 
(Investigador, 2014)

Figura 101: Instruções da  
da actividade ’Lisbon Places’ 
(Investigador, 2014)
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Conclusão
Conclusões
A partir dos resultados obtidos no término da presente investigação, 
podemos afirmar que  os princípios de design centrado no utilizador 
beneficiam um projecto de design gráfico aproximando o designer 
dos utilizadores e levando-o a conceber soluções com foco nas neces-
sidades e expectativas do mesmos face a um determinado fenómeno.   
Podemos ainda concluir que o design gráfico pode realmente contribuir 
para a comunicação da cultura lisboeta aos estudantes Erasmus, facili-
tando e motivando a compreensão e conhecimento da cidade e dos seus 
habitantes, através de um objecto impresso interactivo, útil e funcional, 
que os cative na experiência e os leve a descobrir algo autonomamente.

O estudo de usabilidade permitiu-nos concluir que o produto desen-
volvido foi bem aceite pelos estudantes Erasmus, uma vez que revelou 
níveis de usabilidade e satisfação bastante aceitáveis. Acrescentando a 
este facto as melhorias efectuadas, acreditamos que o kit inside Lisboa 
tem as condições necessárias para ser implementado de modo a dar a 
conhecer a Lisboa dos lisboetas a este grupo de visitantes.

Isto não teria sido possível sem passar por todas as fases da investi-
gação, pois cada uma delas contribuiu para responder às questões de 
investigação, criando uma compreensão holística do fenómeno.

Foi importante compreender a evolução do design gráfico até aos dias 
de hoje, assim como entender em que consiste um objecto de design 
gráfico e os seus limites de actuação. Através do estudo da relação 
entre o objecto impresso e o utilizador, pudemos dar os primeiros pas-
sos em direcção ao entendimento do conceito de interacção e desmis-
tificar a sua associação exclusiva a sistemas digitais, relacionando-o 
com a forma como interagimos com o mundo à nossa volta.

PARTE IV

11.
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Através do estudo da experiência do utilizador pudemos estabelecer 
as bases metodológicas para aplicar na fase da investigação activa. 
O capítulo do design centrado no utilizador realçou a importância de 
envolver os utilizadores no processo de criação de produtos, explici-
tando as suas vantagens, assim como o modo adequado de aplicar 
os métodos; enquanto o do design empático realçou a importância 
de criar empatia como os utilizadores e com o seu modo de ver, expe-
rienciar e sentir o que têm à sua volta. Este capítulo introduziu ainda o 
método das probes que se revelou crucial para atingir o resultado final.

O último capítulo do enquadramento teórico permitiu-nos estudar o 
contexto informativo a tratar no produto através da uma aprendiza-
gem e compreensão do que é o património cultural e de que modo é 
que ele está presente no quotidiano da cidade lisboeta.

A fase de investigação activa foi dividida em quatro momentos de 
acordo com o ciclo de projectual do design centrado no utilizador, 
em que numa fase inicial fizemos um estudo preliminar da análise do 
fenómeno e dos utilizadores, seguido do desenvolvimento do produto, 
depois da sua avaliação e finalmente uma fase de redesenho do objecto 
com foco na optimização e correcção de problemas. É de salientar que 
foi fundamental ter tido contacto directo e constante com os estudan-
tes Erasmus ao longo de todo o projecto, pois a sua participação e con-
tributo possibilitaram uma aprendizagem e troca de conhecimentos 
gratificante e até inesperada.

O planeamento do estudo preliminar assegurou a melhor abordagem 
para criar uma compreensão tão holística quanto possível dos utiliza-
dores. Com as entrevistas estabelecemos um contacto pessoal com 
os estudantes Erasmus que nos permitiu criar um entendimento geral 
sobre as suas atitudes e percepções sobre a cultura lisboeta. Este pri-
meiro contacto foi importante para perceber a motivação e interesse 
dos entrevistados para se associarem à investigação, e estabelecer 
algumas bases para o segundo momento do estudo. Esta foi uma abor-
dagem superficial e mais generalizada ao fenómeno, uma vez que as 
questões colocadas foram respondidas sem reflexão prévia por parte 
dos entrevistados.

As probes foram um exercício sem o qual não teria sido possível criar a 
empatia que se criou como os estudantes Erasmus. Decidimos aplicar 
este método inovador devido ao seu carácter exploratório, que permi-
tiu abordar o fenómeno de forma fresca e divertida e obter resultados 
inesperados. O facto de a informação ser sido recolhida pelos próprios 
participantes, tornou esta experiência numa verdadeira surpresa tanto 
para o investigador, do ponto de vista dos resultados obtidos, como 
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para os sujeitos que não estavam à espera que o exercício os fizesse 
pensar mais profundamente sobre as suas experiências em Lisboa, 
tornando-os mais conscientes das suas rotinas e vida de estudante 
Erasmus. As probes mostraram-se vantajosas quando utilizadas como 
complemento às entrevistas, pois através das suas tarefas foi possí-
vel recolher informação que nos permitiu aprofundar o conhecimento 
sobre os utilizadores e compreender a sua vida em Lisboa, assim como 
compreender a cidade através dos seus olhos.

Desta forma foi possível definir os objectivos do produto, assim como 
estudar os conteúdos a incluir e a melhor forma de os comunicar em fun-
ção das limitações inerentes, conduzindo à melhor solução para esti-
mular a ajudar os estudantes Erasmus a “aprender a viver em Lisboa”.  
Nesta fase, destacamos as vantagens do recurso ao desenho a par do 
pensamento projectual, que ajudou a estrutura-lo e apoiou o desen-
volvimento de novas ideias que conduziram a soluções mais susten-
tadas. Devido aos bons resultados das probes, acabámos por migrar 
algumas das técnicas de participação e interacção com o utilizador do 
kit das probes para o kit inside Lisboa.

Destacamos a preocupação que tivemos em encontrar o equilíbrio 
entre a usabilidade do produto e as expectativas dos utilizadores face 
a tudo o que o produto poderia fazer. A opção de validar um protótipo 
do produto com estudantes Erasmus por intermédio de um estudo 
de usabilidade mostrou-se assim decisiva para identificar as lacunas 
associadas à usabilidade do objecto e iniciarmos a fase de iteração 
com um feedback real e contextualizado. Podemos confirmar que, de 
acordo com a literatura sobre o tema, a identificação de padrões e dos 
principais problemas de usabilidade começou a consolidar-se após 
as primeiras três sessões, e que a partir da quinta já foram recolhidos 
poucos dados novos e significativos.

Para além dos resultados do estudo de usabilidade, também a revisão 
das temáticas centrais da investigação e a nossa análise do protótipo 
foram fundamentais para a optimização do produto e da experiência 
do utilizador.

É importante realçar que a motivação dos participantes foi essencial 
para o sucesso do projecto e que foi extremamente gratificante obser-
var o seu interesse e dedicação ao longo das várias fases em que parti-
ciparam, assim como a disponibilidade que mostraram.

O presente caso de estudo provou que a prática de design que envolve 
apropriadamente os utilizadores no seu processo consegue ir além 
da usabilidade, associando a satisfação à experiência do utilizador.  
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Desta forma, confirmamos que é possível e pertinente aplicar uma 
metodologia assente nos princípios de design centrado no utilizador 
a um projecto de design gráfico, aumentando a compreensão que se 
tem do utilizador e consequentemente melhorando a sua experiência 
com o objecto. Esta abordagem garante que as restrições impostas e 
as decisões tomadas são necessárias e conscientes para criar soluções 
que realmente respondem às necessidades e expectativas das pes-
soas. Deste modo, o design centrado no utilizador deve ser algo ine-
rente à prática projectual em design e um princípio patente na postura 
de um designer.

Podemos ainda concluir que o design gráfico, assim como o design 
no geral, desempenha um papel importante enquanto dinamizador e 
divulgador do património cultural lisboeta e português, contribuindo 
para a sua preservação e valorização.
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Recomendações  
para futura investigação
O presente estudo permitiu consolidar um conjunto de recomendações 
que poderão influenciar ou direcionar futuras investigações nas áreas 
científicas e temas abordados assim como em temas paralelos.

Recomenda-se que o investigador e o designer estabeleçam contacto 
com os utilizadores e que os incluam no processo sempre que possível, de 
modo a conceber soluções mais direccionadas, que respondam às neces-
sidades e expectativas de pessoas reais e que realmente tragam algum 
contributo para as suas vidas. Reforçamos a ideia de que os métodos de 
design centrado no utilizador a utilizar devem ser decididos consoante a 
sua adaptação ao contexto do projecto e os recursos disponíveis, após 
uma cuidada análise de todas as condicionantes. Recomenda-se um pla-
neamento consciente de todas as fases do projecto que permita com-
preender o seu encadeamento e de que forma é que estas se influenciam 
umas às outras. Reforçamos que uma pesquisa consolidada cria bases 
sólidas sobre as quais sustentar os factos e as decisões a tomar.

Para cativar o interesse e participação de potenciais utilizadores, pode 
ser vantajosa a criação de uma campanha de email-marketing dirigida 
a possíveis participantes no estudo. Pode ainda ser útil adoptar uma 
disseminação mais activa durante o desenrolar da investigação de 
modo a dar a conhecer o trabalho que se está a desenvolver a mais 
pessoas e consequentemente ao público que se pretende beneficiar.

Aconselha-se a utilização e exploração do método de probes quando for 
necessário estabelecer um contacto mais directo com os utilizadores,  
pois este permite compreender as suas atitudes e motivações, assim 
como o contexto físico e social em que vivem. Este é um método inova-
dor que torna a recolha de informação mais divertida e recreativa. Con-
tudo, há que ter em conta que de um modo geral, o material recolhido 
nas probes é muito diversificado e pode ser sujeito a interpretações 
divergentes, e que a sua análise pode ser demorada e exige paciên-
cia. Este é ainda um tópico pouco explorado, do qual se podem retirar 
focos para futuras investigações: uma vez que as probes têm sido tipica-
mente desenvolvidas em suportes tradicionais, como seria e funcionaria 
um kit de probes totalmente digital, ou um que relacione os suportes digi-
tais com os impressos de forma complementar? Acompanhando o cons-
tante desenvolvimento das tecnológico, poderão surgir novas formas 
de envolver os utilizadores e de manipular o material recolhido pelos 
participantes dos estudos.

12.
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Existem ainda muitos ângulos por onde explorar a relação entre os 
objectos de design gráfico e os utilizadores, através do estudo e apli-
cação de técnicas de interacção e participação a tipos de objectos que 
não foram abrangidos pelo presente caso de estudo, potenciando a 
sua envolvência na experiência proporcionada.

Relativamente ao resultado final desta investigação, pensa-se que 
poderia ser vantajoso e pertinente continuar a trabalhar sobre o pro-
jecto inside Lisboa com o objectivo de possibilitar a sua produção e 
implementação, assim como alargar o projecto a outras cidades por-
tuguesas ou até mesmo europeias, criando por exemplo um kit inside 
Porto, inside Barcelona ou inside Berlin. A partir do resultado final do 
projecto, podemos ainda levantar a seguinte questão: porque não com-
plementar o objecto físico com uma componente digital que facilite a troca 
de informação entre utilizadores e actualização constante de conteúdos?
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