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Introdução
O presente estudo faz parte de um projecto de desenho participativo, para um formato
cross-media (TV e Web), o Total Explorer, no âmbito do projecto “Usabilidade e factores
culturais: definição e modelação de variáveis culturais no uso dos media (MEDIA-UCF),
financiado pela FCT (POCTI/COM/61049/2004).
Este estudo foi planeado como um focus group (entrevista de grupo) para recolha das
sugestões e preferências de um grupo de crianças do 2º ano do Ensino Básico, com 7 anos
de idade, sobre uma proposta de interface utilizador para o Web Site Total Explorer.

Objectivos do estudo
O presente estudo teve como principal objectivo avaliar a interface utilizador do Web site
Total Explorer por um grupo de crianças do Ensino Básico. Numa óptica de Desenho
Centrado no Utilizador, procurou-se recolher as preferências em matéria de conteúdos e
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funcionalidade e perceber em que medida o layout gráfico já criado por profissionais para
a interface utilizador, ia ao encontro das expectativas das crianças e se era facilmente
compreendido por estas, quanto à sua utilização. Este estudo é exploratório, não pretende
fazer generalizações para esta faixa etária da população portuguesa, contudo, na óptica
dos estudos de usabilidade em que se pretendem encontrar potenciais problemas ‘quanto
mais cedo melhor’ o ponto de saturação atinge-se com apenas 5 Participantes (Nielsen
2000) de um grupo homogéneo. Participaram neste estudo, 4 raparigas e 3 rapazes, pelo
que se tivermos em conta o género, não cumprimos o ponto de saturação. Contudo a
riqueza da ‘voz’ das crianças, a sua capacidade organizativa, no sentido em que nesta
idade e pela sua experiência da escola é fácil pô-las a participar/executar uma dada tarefa,
tornou imperativa a vontade de divulgar este estudo, no intuito de ele ser útil a outros
investigadores e/ou tornar mais aberta a discussão dos métodos de estudo com crianças e
não apenas a discussão dos resultados.

O Total Explorer
O Total Explorer é um projecto cross-media para as plataformas de televisão, computador
pessoal e telemóvel. Pretende vir a ser uma comunidade virtual, ou um software social,
onde os membros partilham conteúdos textuais, fotos, música e vídeo sobre a herança
cultural e natural portuguesa. Por ‘cross-media’ entenda-se a comunicação integrada e
coerente de uma mensagem ou acesso a um conteúdo em diferentes plataformas
(Boumans, 2004: 4). O Total Explorer destina-se a crianças e jovens, dos 6 aos 18 anos.

A Importância Crescente do Desenho Participativo
O desenho participativo é um processo que envolve os utilizadores ao longo do ciclo de
desenvolvimento de um produto (Dumas and Redish: 1999). Numa primeira fase,
recolhem-se as sugestões e preferências dos utilizadores, em fases seguintes avalia-se e
corrige-se. O processo é iterativo. O objetivo é maximizar a produtividade e satisfação
dos utilizadores. A metodologia aqui implícita é a de Desenho Centrado no Utilizador,
que no caso particular do software e dos New Media, começa a ganhar importância
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crescente como medida de qualidade. O aparecimento da Web na década de 90 trouxe
outros Profissionais (do Design Gráfico, do Marketing) para a esfera do desenvolvimento
de software, para que estes se preocupassem com a criação não apenas de uma aplicação
informática mas, de uma experiência satisfatória para os Clientes, os Utilizadores.
Este tipo de estudo insere-se naquilo a que Benda Laurel designa por pesquisa de Design
(Laurel, 2004): tem o objectivo final de descobrir qual o melhor desenho (ou o que se
traduz na maior satisfação e produtividade) que pode ser criado para um dado produto ou
serviço dirigido a um dado segmento de mercado, logo está principalmente focada em
influenciar o processo de Design. Já a pesquisa de mercado tipicamente examina um
mercado potencial com o propósito de determinar se um produto ou serviço é adequado
para esse mercado e está focada principalmente em influenciar o mercado.

As Crianças como Consumidores
Na perspectiva pós-moderna a relação entre produtores e consumidores é dinâmica e
baseada na trova de valores: começa com a criação de produtos justificados por estudos
de mercado, passa pela comunicação do produto junto dos Públicos Alvo, pela
experiência do consumidor (aquisição e consumo) e idealmente, para os produtores, é
criada uma simbiose perfeita entre o produto e o consumidor.
As crianças e os jovens são cada vez mais considerados um público alvo importante
comercialmente, em parte porque são um segmento de mercado, com as suas marcas
preferidas e recursos para as adquirir: a criança comprador e consumidor e, por outro
lado, porque influenciam o processo de compra do Outro (o comprador), em particular do
núcleo familiar: a criança no papel de inflenciador, na linguagem de Marketing.
Os consumidores (crianças, jovens ou adultos) negoceiam relações, identidades e estilos
de vida através do que consomem. O consumo tornou-se uma forma de inclusão ou
exclusão na sociedade (Tufte, B. & Ekstrom, 2007: 12). Mas são as crianças mais
vulneráveis que os jovens e adultos às mensagens comerciais? E se o forem, que medidas
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estão postas em prática na sociedade portuguesa para as proteger de uma educação e
“estilo de vida” mediado por marcas?

Metodologia
O estudo teve lugar no Colégio de Alfragide (Alfragide) no dia 12 de Dezembro de 2007.
Foi solicitada previamente ao colégio e aos Pais autorização para realização do mesmo,
por escrito, através dos alunos, 3 semanas antes do teste. Nem todos os Pais autorizaram e
algumas das crianças esqueceram-se de trazer o documento assinado. Estas não puderam
participar e ficaram com o Professor da disciplina de Informática na sala habitual. As
outras crianças passaram para uma sala sem computadores, com mesa em U o que
facilitou a comunicação.

Caracterização da Amostra
Turma do 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico
Amostra: 8 crianças; 3 rapazes e 5 raparigas
Idade: 7 anos
Os nomes das crianças aqui apresentados são fictícios e foram retirados dos seus
desenhos por questões de confidencialidade. Participaram a Maria, a Laura, a Cristina, a
Marta e a Raquel; o André, o Pedro e o Miguel.
O estudo teve a duração aproximada de 50 minutos.

1º Momento – Apresentação
Fui apresentada pelo Professor da disciplina de Informática como tendo sido a Profª dele
e que estava ali para eles me ajudarem a desenhar um site. O grupo dos meninos que
tinha autorização para participar no estudo teve indicações do Prof. Para se colocar ao
meu lado. Todos obedeceram com grande naturalidade. Contudo, alguns dos meninos que
não tinham autorização disseram “eu também quero ir para ali”, possivelmente sentiramse excluídos(?).

2º Momento: Explicação do Total Explorer
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As crianças sentaram-se como bem entenderam, ninguém perguntou nada e eu nada disse
sobre os lugares: ficaram de frente para mim, tendo-se constituído um grupo com a
Maria, a Laura, a Cristina, a Ana, seguido pelo grupo dos 3 rapazes. A seguir a estes
sentou-se a Raquel.
Investigador: quero a Vossa ajuda para desenharmos um site “do explorador” ....para ser
visto no PC. Imaginem que esta folha (mostrei folha A4) é o ecrã onde está o site
explorador. Falei em momunentos, passeios e locais passíveis de serem explorados e
perguntei-lhes se conheciam alguns desses locais. Uma das meninas (do grupo de 4), a
Maria, que se foi revelando uma líder silenciosa durante o encontro e que vim a saber
mais tarde ser a delegada de turma, disse que tinham ido todos ao Museu da Criança...
Pedi para desenharem no ecrã o site explorador. O André disse prontamente:
«eu desenho a marca!»

Os outros 2 rapazes, o Miguel e o Pedro, em coro:
«eu também desenho a marca!!...»

A Maria informou que ia desenhar o Museu da Criança e as restantes 3 meninas
seguiram-na:
«também vou desenhar o museu da Criança!!!!»

(afirmaram com determinação).

3º Momento: Desenhar
O André fez um desenho rapidamente e mostrou: a cara de um explorador...com muitas
pintas...
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Figure 1 – A marca Explorador: proposta do André

4º Momento – à procura do significado
Investigador: Desenhaste um explorador... porque é que é um explorador?
André: porque os exploradores têm pintas quando vão...
A Laura interrompe com determinação:
«nunca vi um explorador assim...só se fosse um daqueles que fazia experiências e
ficava com o cabelo em pé!!!..»

(risos trocistas das outras meninas)
Tentativa de voltar à agenda...
O Pedro juntou-se à discussão do desenho e trouxe o seu.
Investigador: E tu fizeste o quê?
Pedro: um gelado...
Investigador para Pedro: Então senta aqui... tu também fizeste uma marca, não foi?
O Pedro não respondeu.
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Investigador para André: Esta marca explorador... queres dizer-me o que é isto?
(apontando para o que adivinhava ser uma cara com muitas pintas)
André: é a cara do explorador...
Investigador: Ah..e o explorador está com os cabelos em pé?
André: Simmmm.....
Investigador – porque é que o explorador ficou com os cabelos em pé?
André esfrega os olhos ...
Pedro interrompe: já sei porque ficou com pintas ...
André interrompe: ... foi uma venenosa (cobra?)
Investigador – Ah, o explorador andou na selva?
André e Pedro: sim!!! (em uníssono)
André: o explorador...electricidou-se... ficou com eletricidade e depois ficou os cabelos
em pé (e o gesto acompanhou as palavras)
Pedro (em tom de crítica): Achas que existe eletricidade na selva?
André: Não... mas ele teve de passar por um sítio que tinha muita eletricidade ...

5º Momento - Sobre a Marca
Investigador para André: já fizeste a marca... conheces outras marcas?
André: A marca da polícia! ..assim que é...um cavalo...

6º Momento – Voltar ao desenho do ‘Explorador’
Investigador para André: Agora que já fizeste a marca... como é que seria para termos
aqui (papel a simular o ecrã) as tuas fotografias?
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Figure 2 - A marca Explorador: proposta do Pedro

Figure 3 - A marca Explorador: proposta do Miguel
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Miguel: Uma máquina fotográfica!
Investigador: Muito bem! Quem desenha?
O Miguel disse que desenhava (ver Figure 4)

Figure 4 - Proposta do Miguel para o ícone de acesso a fotos

Investigador: ... e para som, o que propõem?
Pedro: Som Suave!
(o Pedro pensou que eu estava a falar da sonorização do site e eu falava de um ícone para
representar conteúdos áudio)
Investigador: Som suave?...
Pedro: De passarinhos...ou de águias (em tom sarcástico)
A Raquel propôs ...uma nota musical! O grupo concordou e eu eu também. A Raquel
desenhou.
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Figure 5 – Proposta da Raquel para o ícone de acesso a música

A Maria propôs ... uma viola.
Investigador – e mais ideias para o nosso ecrã...para sabermos que podíamos entrar na
aplicação?
A Cristina e a Laura: Nenhuma ideia!....
A Maria: O meu Pai tira fotografias e depois vai à Internet e carrega num botão e
aparecem logo as fotografias....
Investigador – E como é esse botão?
Maria: (pausa para pensar)....Podemos fazer uma coisa parecida com os desenhos!
Investigador – Boa ideia!
A Ana põe o braço no ar: Na internet vamos àquela coisa azul (será o ícone do Internet
Explorer? – penso eu)
O grupo das meninas estava a desenhar o Museu das Crianças.
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Figure 6 - O Museu das Crianças, pela Maria.

Figure 7 – O Museu das Crianças, pela Cristina.

e a Laura disse para o Pedro:
-

Vocês só tiveram de fazer uma marca e nós estamos a fazer o museu das crianças!
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Figure 8 - O Museu das Crianças, pela Ana.

Figure 9 - O Museu das Crianças, pela Laura.
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Figure 10 - O Gelado da Raquel (para as exploradoras?)

Investigador: O Explorador podia ser assim: Tínhamos o Explorador do André, a marca
e do Pedro, entrávamos em Exploradoras e íamos ao museu do brinquedo; tínhamos o
acesso às fotos e à música...
Terminámos assim a HomePage. Um desenho tipo poderia ser o apresentado na Figure
11.
Avaliação da Interface Web Total Explorer:
Uma amiga minha fez este ecrã para vocês... e se não gostarem ela faz outro!
Preciso que tenham uma caneta verde e uma vermelha, para darem a V/ opinião.
Todas as crianças, excepto a Maria que ainda estava a desenhar, marcaram a interface a
verde e foram dizendo em coro: « Eu gosto muito!»
Foram politicamente corretos, dirão alguns. Eles sabem o que responder nestes
momentos, de facto. Contudo, num outro teste em que pedíamos os comentários de
crianças de 7 anos, um dos meninos comentou um desenho que tinha um frasco de
perfume de homem (que tinha por objectivo ser associado ao olfacto) e que ele não
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conhecia da seguinte forma: - « Eu se fosse a ti, fazia uma rosa, sim, uma rosa para se
cheirar!»
Todos colocaram o nome nos desenhos e os anos. Ofereceram-me os desenhos.

Desenhos

Música

Imagens

Explorador®

Figure 11 - Proposta de Organização da HomePage

Entrevista à Maria, enquanto esta desenhava
Todos tinham já abandonado a sala e a Maria, que é a responsável de turma continuou
impassível a desenhar, sem pressa nem incomodada com o facto de todos os colegas já
terem terminado.
Investigador: Em casa, costumas ir à Internet?
- Sim.
Investigador: Vais fazer trabalhos ou jogar?

14

- Às vezes vou jogar.
Investigador: E vais sozinha, ou com os teus pais?
- Sozinha...os meus pais põem-me no site e eu fico lá... agora o meu Pai arranjou um site
que é da escola dos miúdos, que tem coisas para eu completar... e agora já passei ...e já
vou para a sala da TV box.
Em jeito de confidência e ao nível da mesinha da Maria, foi apresentada a proposta de
layout do Total Explorer para a faixa etária dos 9-11 anos.
Investigador: Vou pedir a quem desenhou que coloque um botão para os desenhos,
achas bem?
A Maria encolheu os ombros e olhou fixamente a imagem.
Investigador: Achas que isto serve para quê? (Figure 12 – Proposta de Interface
Utilizador) – apontando para cada um dos botões.
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Figure 12 – Proposta de Interface Utilizador

«Vídeos, Audio... São notas de som que é, se calhar, para guardar as músicas, fotos e
rotas...»
Investigador: e sabes o que são rotas?
«Não» - respondeu abanando a cabeça.
«Pessoal deve ser para guardar fotos dos amigos...»

Investigador: Sabes o que é uma Password?
«uma password é para fazer o código do computador... que é para aceder ao
computador e esta casinha é para o início». O “início” foi dito de uma forma em que
estava implícito que seria a Página de Entrada do Total Explorer.

Conclusões - Um vocabulário rico em media
A primeira conclusão é a de que estas crianças revelaram um grande à vontade e domínio
da terminologia dos novos meios. Ninguém perguntou o que era a Internet ou um Web
Site, ou o ecrã. A Maria afirmou na entrevista utilizar web sites a partir de casa, para
jogar e também para aprender:
«os meus pais põem-me no site e eu fico lá... agora o meu Pai arranjou um site que é
da escola dos miúdos, que tem coisas para eu completar... e agora já passei ...e já vou
para a sala da TV box.»

A sala da TV box surge assim como uma recompensa.
Voltando ao nosso projeto de desenho participativo, a divisão das tarefas entre o grupo
ocorreu de forma bastante “natural” na medida em que o investigador tentou não
interferir e sucedeu o que sucede também entre grupos de adultos, neste caso com divisão
de géneros: uma líder do lado das meninas, que não só foi seguida em matéria do que
desenhar (todas as meninas excepto a Raquel quiseram desenhar o museu das crianças)
mas também no como. Deu para observar que o desenho da Maria serviu de modelo aos
desenhos da Cristina, da Laura e da Ana. A Maria distinguiu a Raquel das outras meninas
em matéria de altura, o que corresponde à realidade: a Raquel é a mais baixa. A Ana foi a
única que não incluiu as 5 meninas no seu desenho. A Raquel desenhou um gelado que
aparentemente era para todas: chamou-lhe ‘Exploradoras’.
O líder dos meninos surpreendeu-me quando afirmou: «eu desenho a marca»(Figure 1),
com a determinação de quem sabe que há sempre uma marca, conhece sites e conhece
marcas. Os outros meninos seguiram-no «eu também desenho a marca» mas fizeram um
desenho que se aproxima mais de uma Página Principal (Figure 2 e Figure 3) do que de
um logotipo.
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É um facto que as marcas estão bem visíveis nos Web Sites. O logotipo e/ou nome da
marca aparecem na Web do mundo ocidental localizados no topo superior esquerdo do
ecrã, ou seja, numa área bem visível. As marcas estão cada vez mais presentes nos
conteúdos para crianças, porque estas são um segmento de mercado importante e
distintivo. Uma notícia do DN (Diário de Notícias)1 dava conta que, segundo um estudo
da empresa Apeme, a mascote do Continente, a avestruz amarela Leopoldina, aparece
como a preferida entre as crianças dos quatro aos seis anos com 38%.
Relativamente à proposta de layout, os ícones propostos para fotos e música e desenhados
pelas crianças (Figure 4 e Figure 5) aproximam-se bastante dos propostos pela Designer,
excepto no seu aspecto final, de acabamento. Todas as crianças disseram gostar da
proposta do layout apresentada, contudo para crianças desta idade é recomendável uma
opção de voz para todo o texto que possa estar activa ou inactiva. O termo áudio não diz
muito às crianças, preferível ‘som’, ‘música’:
«Investigador: ... e para som, o que propõem?
Pedro: Som Suave!
(o Pedro pensou que se estava a falar da sonorização do site; o investigador falava de
um ícone para representar conteúdos áudio)
Investigador: Som suave?….
Pedro: De passarinhos...ou de águias (em tom sarcástico)».

Em termos de impacto no desenho do Total Explorer, a versão da Homepage proposta
para a faixa etária dos 9-11 anos pode ser utilizada para crianças de 7 anos que já sabem
utilizar a Web, com a alteração de alguma terminologia (áudio, rotas). As cores foram do
agrado das crianças, contudo o ideal era existirem propostas alternativas e elas optarem
pela que gostam mais.
Em focus group com adultos para recolha de funcionalidade em aplicações empresariais,
por exemplo, observa-se que existe uma tendência para não se fecharem temas/
processos, para a não tomada de decisão. O resultado mais importante que eu retiro desta
pequena sessão com as crianças é a de que elas foram bastante produtivas e objectivas.
Elas tomaram conta da sessão e criaram, à sua maneira, uma versão do Explorador (o
Total Explorer).
Estas crianças foram de facto actores competentes e não meros receptores. Qvortrup
(1995:9) opõe uma nova sociologia da criança em que esta é um ser humano e não um ser
que se vai tornar num adulto. A percepção da criança nos últimos 30 anos tem vindo a
mudar do considerar a criança como um ser vulnerável, que apenas tem de ser protegida
para a considerar como um ser produtor de sentido, para si e para os outros, e um actor
competente da sua própria vida (Tufte 2007: 94).
1

DN, caderno Media, 2007-12-23 (pág X a Y)
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