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resumo O presente estudo acompanha a conceptualização e desenvolvi-
mento de um Ambiente de Aprendizagem Pessoal baseado em fer-
ramentas Web 2.0. Pretende encontrar resposta para o problema 
de como integrar o consumo de informação, proveniente de várias 
fontes e diversa em tipos de conteúdo, numa plataforma destinada 
a facilitar o processo de aprendizagem.
Por forma a compreender o problema apresentado, são explorados 
conceitos teóricos que orientam a filosofia da Web 2.0. O conceito 
de Personal Learning Environment torna–se importante ao tentar 
encontrar uma linha de pensamento que enquadre as funcionalida-
des e metodologias de trabalho desejadas para a aplicação criada 
no curso da investigação. O estudo do conceito de consumo de 
informação, com especial enfoque no seu enquadramento no am-
biente vivido hoje em dia na Web, revela–se crucial para compre-
ender como é entendida e consumida a informação nos dias de 
hoje. São também analisadas e discutidas várias aplicações que 
compõem o Estado da Arte na área estudada, por forma a compre-
ender quais os conceitos e funcionalidades mais importantes a in-
corporar na ferramenta desenvolvida. Esta investigação, bem como 
a aplicação desenvolvida, está enquadrada no projecto SAPO 
Campus, que pretende criar uma plataforma Web 2.0 de criação, 
consumo e partilha de conteúdo num contexto educacional.
As soluções de design apresentadas como resposta ao problema 
proposto são postas à prova junto de vários utilizadores reais atra-
vés da realização de testes de usabilidade, que procuram perceber 
que áreas da aplicação são problemáticas e quais funcionam do 
modo previsto. Apesar dos resultados gerais apontarem para uma 
boa aceitação por parte dos utilizadores testados, foram identifica-
das áreas na aplicação cujo paradigma de interacção não é claro e, 
desse modo, são propostas soluções alternativas. Estas soluções, 
enquadradas numa metodologia de investigação–acção, devem ser 
implementadas em futuras iterações e novamente testadas junto de 
um universo de possíveis utilizadores da aplicação.
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abstract The following study encompasses the conceptualization and devel-
opment of a Personal Learning Environment based on Web 2.0 
tools, and aims to answer the question of how to best integrate in-
formation consumption tools in a platform designed to facilitate the 
learning process, keeping in mind that this information originates 
from various sources and is available in a multitude of formats.
In order to understand the problem at hand, this study explores 
various theoretical concepts which guide the Web 2.0 philosophy. 
The concept of a Personal Learning Environment comes into focus 
as the investigation attempts to establish a train of thought which 
encompasses both the functionality and workflows desired for the 
resulting application. The concept of information consumption, fo-
cussed on how it is done on the Web, becomes crucial in order to 
understand how information is processed nowadays. An analysis 
and discussion of various applications which comprise the State of 
the Art in the field of study aims to comprehend which concepts and 
features are central to the type of tool the study is based on. This 
study, as well as its resulting application, are part of a larger project 
named SAPO Campus. This project aims to develop a Web 2.0. 
based platform which allows its users to create, consume and share 
information in an educational setting.
The design solutions presented as a response to the proposed 
problem are put to the test by performing several usability tests with 
several potential end–users of the product. These tests allow for a 
better understanding of which areas of the application are problem-
atic and which ones work as intended.
Though the general test results indicate a good acceptance rate by 
tested users, some areas were identified as deeply problematic and 
as such, alternative solutions are proposed. According to the princi-
ple of action research, these proposed changes should be incorpo-
rated in future iterations of the application and then tested once 
more with potential users.
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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO GERAL DO 

PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO

1.1. Enquadramento geral do problema

A utilização de serviços da Web Social ou Web 2.0 em contexto educativo tem vindo a reve-

lar–se como uma prática com potencial para induzir transformações signi�cativas nas me-

todologias de ensino utilizadas nas instituições de Ensino Superior. Investigações recentes 

têm demonstrado que a utilização destas ferramentas em contexto educativo potencia o 

desenvolvimento e�caz da comunicação, da partilha e da colaboração entre os membros de 

uma comunidade, contribuindo para a  promoção de  aprendizagens relevantes para os res-

pectivos membros.

 Desde o �nal da década de 90 que as instituições de Ensino Superior têm vindo a 

dar uma atenção especial à disponibilização de soluções tecnológicas integradas para o su-

porte a actividades pedagógicas. Essa realidade resultou de uma necessidade que foi sendo 

identi�cada no decorrer das primeiras utilizações de serviços de comunicação e distribui-

ção de conteúdos baseados na Internet, nomeadamente com recurso ao correio electrónico 

e publicação de páginas Web. A utilização deste tipo de serviços e ferramentas isoladas 

apresentava um conjunto de di�culdades e constrangimentos que tornava muito difícil a 

sua adopção em larga escala dentro de uma instituição de ensino.

 Entretanto a sociedade tem evoluído para aquilo que alguns autores (Castels, 1996, 

1997, 1998; Barney, 2004) têm caracterizado como uma sociedade em rede. Nos contextos 

educativos, o aspecto fundamental das redes criadas ao nível dos vários intervenientes são 

as comunidades de aprendizagem, i.e., os pontos aglutinadores de indivíduos, experiências 

e interesses que estabelecem ligações, nem sempre aparentes ou visíveis, entre si, no proces-

so de construção de conhecimento (Moreira et al., 2008).
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 A sociedade em rede é também uma consequência da evolução das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, importando neste contexto destacar o papel da Web que, na 

visão original de Tim Berners–Lee (1999), se devia caracterizar como um espaço de parti-

lha de conhecimento entre todos os utilizadores:

“The basic [idea] of the Web is that [of] an information space through which 

people can communicate, but communicate in a special way: communicate by 

sharing their knowledge in a pool. The idea was not just that it should be a big 

browsing medium. The idea was that everybody would be putting their ideas in, 

as well as taking them out. “

 No entanto, durante muito tempo, a Web foi, para a maioria dos utilizadores, apenas 

um local para recolher informação. A utilização da Web como meio de partilha de conhe-

cimento por uma percentagem signi�cativa de utilizadores foi algo que apenas começou a 

ser uma realidade com o aparecimento de serviços actualmente identi�cados como parte da 

Web Social ou, como em 2005 Tim O’Reilly de�niu, da Web 2.0 (O’Reilly, 2005). É hoje 

uma realidade que estes novos serviços têm potenciado uma presença mais activa e partici-

pativa para com a comunidade por parte de um conjunto cada vez maior de utilizadores da 

Web. Serviços como os blogs, redes sociais, wikis, social bookmarking, partilha de vídeos, 

partilha de fotogra�as, podcasts e microblogging, têm vindo a potenciar a partilha de ideias, 

conhecimento, experiências e recursos para uma audiência cada vez mais alargada.

 Embora não analisando o caso especí�co de Portugal, um estudo de Março de 2008 

(Universal McCann, 2008), realizado pela Universal McCann 1 em 27 países e abrangendo 

17.000 utilizadores da Internet, demonstra como os utilizadores da Web têm vindo a mudar 

o seu comportamento, existindo actualmente uma maioria de utilizadores que contribui 

activamente, produzindo e partilhando conteúdos.
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 Esta presença online, onde os utilizadores assumem (e constroem) uma identidade e 

se mostram disponíveis para partilhar e comunicar, tem vindo a contribuir signi�cativa-

mente para a criação, muitas vezes espontânea, de comunidades/redes sociais relacionadas 

com os mais diversi�cados temas e suportadas por um conjunto muito alargado de tecno-

logias. Para além de todos os novos serviços que têm vindo a surgir baseados no conceito 

de partilha da Web 2.0 (Wikipedia 2, YouTube 3, Flickr 4 , Twitter 5, entre outros), este poten-

cial de criação de comunidades subjacente às ferramentas da Web 2.0 tem vindo a ser ex-

plorado em diferentes contextos, nomeadamente os meios de comunicação social, as em-

presas com uma forte presença na Web, os portais Web, as agências de publicidade e, mais 

relevante para o contexto em estudo, a educação.
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1.2. Organização da dissertação

A dissertação segue uma estrutura simples, pretendendo facilitar o processo de leitura. 

 No primeiro capítulo, pretende introduzir–se a temática e o problema de investiga-

ção, por forma a contextualizar o estudo realizado.

 No segundo, terceiro e quarto capítulos, apresentam–se os principais conceitos que 

orientam o estudo. As soluções implementadas têm como base teórica os conceitos aborda-

dos nesta secção, pelo que a sua leitura é importante para a sua compreensão. Além disto, é 

também apresentado nesta secção o Estado da Arte, que visa identi�car e analisar as princi-

pais soluções actualmente existentes que respondem, de uma ou outra forma, aos proble-

mas colocados. Por �m, com base nesta análise e tendo sempre em conta os problemas a 

solucionar, é formulada uma proposta que pretende identi�car os factores chave a imple-

mentar na aplicação desenvolvida.

 O quinto e sexto capítulos focalizam–se na metodologia de investigação seguida. É 

apresentada a questão de investigação, o tipo de estudo efectuado e os seus participantes, 

bem como os processos de recolha e tratamento de dados.

 O sétimo capítulo descreve detalhadamente as soluções de design de interface adop-

tadas na construção da aplicação na qual se baseia o estudo.

 O oitavo capítulo, por sua vez, apresenta e analisa os resultados obtidos, com especi-

al enfoque na sua relevância para o problema estudado.

 Por �m, o nono capítulo apresenta as ilações �nais do estudo, incluindo as suas li-

mitações. É realizada uma re�exão critica do estudo e são sugeridas ideias para o desenvol-

vimento futuro da investigação em questão. 
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2. WEB 2.0 E EDUCAÇÃO

2.1.  O que é a Web 2.0?

No Outono de 2001, o �nal da era dot–com marcou um ponto de viragem para a Web. Mui-

tas empresas que baseavam o seu negócio exclusivamente na Web (as chamadas empresas 

dot–com) faliram, e as que sobreviveram foram severamente reavaliadas pelos investidores. 

Esta reavaliação fez com que os índices das diversas bolsas Mundiais passassem de valores 

recorde para valores considerados “normais” (Preissl, 2004).

 Apesar do crash bolsista, alguns negócios Web sobreviveram e, em breve, voltaram a 

prosperar. A Web era agora mais importante que nunca, com novas aplicações e sites a sur-

girem com regularidade. Além disso, as companhias que sobreviveram ao crash pareciam 

partilhar várias qualidades entre si. Assim nasceu o termo “Web 2.0” (O’Reilly, 2005). Em 

Fevereiro de 2007, este termo possuía já cerca de 135 milhões de citações no Google 6.

A Web como plataforma

Em vez de um espaço com uma fronteira de�nida, pode considerar–se a Web 2.0 como um 

núcleo gravitacional. Pode ser de�nida como um conjunto de princípios e práticas que li-

gam um número de sites entre si, a distâncias variáveis do núcleo (O’Reilly, 2005).

 Um dos princípios fundamentais da Web 2.0 pode ser descrito como a Web como 

plataforma. Este conceito implica uma base tecnológica que permita o fornecimento de ser-

viços através da janela do browser substituindo, efectivamente, o desktop pela Web como 

plataforma tecnológica (Anderson, 2007).

Aproveitar a inteligência colectiva

Um conceito de grande importância para o sucesso do que hoje é a Web 2.0 é o de inteli-

gência colectiva.  Tomando como princípio que o hyperlinking é o alicerce da Web (ou seja, 

páginas com ligações a outras páginas), podemos imaginar um conjunto de sinapses que 

vão crescendo e sendo fortalecidas à medida que novo conteúdo é adicionado, e à medida 

que os utilizadores o descobrem e criam ligações a esse conteúdo (O’Reilly, 2005).

5
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Arquitectura de Participação

O princípio da Arquitectura de Participação é subtil mas de grande importância para apli-

cações baseadas em tecnologias Web 2.0. No seu nível mais elementar, signi�ca que o modo 

como um dado serviço é desenhado pode melhorar e facilitar a participação em massa. 

Num nível mais so�sticado, contudo, signi�ca que, através da utilização normal de um ser-

viço, este pode de facto melhorar, utilizando o input dos seus utilizadores como ponto de 

partida (Anderson, 2007).

 O protocolo de rede BitTorrent 7  é, na sua essência, um serviço descentralizado de 

partilha de �cheiros. Desta forma, cada utilizador do serviço disponibiliza tanto dados 

como largura de banda aos restantes utilizadores, o que signi�ca que, quantos mais utiliza-

dores o serviço tiver, mais melhora a sua qualidade. Este serviço demonstra assim um forte 

princípio da Web 2.0: o serviço melhora automaticamente quantas mais pessoas o utilizem. 

Existe uma arquitectura de participação implícita, em que o serviço age como um interme-

diário inteligente que liga os utilizadores entre si e aproveita o potencial dos próprios utili-

zadores (O’Reilly, 2005).

Openness

A história da Web tem sido marcada por grandes desenvolvimentos legais, políticos e cultu-

rais no que diz respeito ao controlo, acesso e direitos de conteúdos digitais. A Web, contu-

do, tem também uma acentuada tradição de trabalho aberto, e isto veri�ca–se na Web 2.0: o 

uso de dados livres, standards abertos e aplicações open–source tem sido um dos grandes 

motivos para o sucesso de várias aplicações chave da Web 2.0 — como, por exemplo, o 

browser Firefox 8 , da Mozilla Corporation (Anderson, 2007).
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 Pode argumentar–se, no entanto, que a base do sucesso da Web 2.0 está não só na 

partilha de dados, mas no modo como esses dados são partilhados. Em muitos casos (como 

no do YouTube), o sistema não oferece nenhuma forma simples de possuir de facto o conte-

údo, apenas de o visualizar (Lessig, 2006). Existem outros serviços, no entanto (como o 

Wordpress 9 ou o Backpack 10) que permitem ao utilizador exportar a totalidade dos seus 

conteúdos em formato XML (Anderson, 2007).

 O princípio de openness está também a ter efeito nos direitos de propriedade intelec-

tual e no modo como estes são entendidos pelo público geral. O facto de existir uma quan-

tidade considerável de agregadores que republicam conteúdos com poucos escrúpulos pelos 

direitos de autor originais, ou ainda o facto de utilizadores produtores de conteúdo dispen-

sarem a necessidade de protecção contra a cópia alheia, contribui cada vez mais para o es-

batimento das leis de protecção de dados.

 De modo a proteger um número cada vez maior de utilizadores que produz e publi-

ca o seu próprio conteúdo, foi criado um conjunto de licenças que cobrem o espectro entre 

o copyright total e o domínio público. Estas licenças, providenciadas pelo projecto Creative 

Commons 11, ajudam os utilizadores a proteger o seu trabalho contra usos indevidos, mas o 

seu maior valor está no facto de existirem licenças que permitem utilização (ou derivação) 

de trabalhos em determinados contextos.

User Generated Content

Na década de 80, nasceu um movimento cultural com raízes no então popular Punk Rock. 

Este movimento caracterizou–se pela formação de bandas locais e publicação de fanzines, 

possível graças aos avanços tecnológicos na área do desktop publishing, nomeadamente, a 

introdução de impressoras de escritório e so�ware de publicação a baixo preço, na qual a 

Apple 12  foi pioneira (Hertzfeld, 2005).
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 Hoje em dia, a partir da Web 2.0, nasceu um movimento semelhante, mas as bandas 

e as fanzines foram trocadas por câmaras de vídeo, teclados e ratos. Com apenas alguns cli-

ques, os utilizadores podem fazer upload de um vídeo, fotogra�a ou texto para o seu espaço 

pessoal, atribuir–lhe tags signi�cativas, e partilhá–lo instantaneamente com os seus amigos 

e colegas (Anderson, 2007).

 Esta cultura de User Generated Content (ou UGC) advém de um desejo não apenas 

de obter retorno económico (embora este possa existir), mas também de um desejo de ser 

reconhecido num dado meio (Anderson, C. 2006).

 A utilização do termo UGC refere–se, geralmente, a diferentes tipos de conteúdos 

criados e publicados por amadores que, no passado, apenas desempenhavam o papel de 

consumidores. Como não existe uma de�nição estabelecida do termo, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD) propôs três características principais 

que permitem identi�car este tipo de conteúdos (OECD, 2007):

• Necessidade de publicação: o UGC deve ser publicado em algum contexto (por 

exemplo num site ou rede social);

• Esforço criativo: Os utilizadores devem acrescentar valor ao trabalho, ou seja, deve 

ser feito algum esforço criativo na criação ou adaptação de trabalhos prévios de 

modo a construir um novo. Este esforço pode traduzir–se na publicação de fotogra-

�as originais, pensamentos expressos num blog ou em edição colaborativa de textos. 

A mera cópia de, por exemplo, um programa televisivo não constitui um caso de 

User Generated Content. É, no entanto, difícil de�nir a quantidade mínima de esfor-

ço criativo necessária, tendo em conta que este factor é dependente do contexto.

• Criação distante das rotinas e práticas pro�ssionais: Geralmente, o UGC não tem 

um contexto institucional ou comercial, e é produzido por amadores sem qualquer 

expectativa de remuneração ou lucro. Os factores motivadores incluem a aquisição 

de fama, prestígio ou notoriedade junto dos seus pares ou simplesmente a possibili-

dade de exprimir–se.
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 Estas características estão sujeitas a mudanças ao longo do tempo. De facto, a última 

característica apresentada tem vindo a provar–se difícil de cumprir, já que cada vez mais os 

autores de UGC publicam obras com o claro intuito de obter retorno monetário (OECD, 

2007). Estas três características são, no entanto, ajudas preciosas na de�nição de um termo 

tão vasto como o User Generated Content.

Conclusão 

Enquanto a Web 1.0 foi utilizada como uma tecnologia de difusão — um modo de fazer 

chegar informação gerada por uma elite até às massas — a Web 2.0 é um processo bidirec-

cional, sendo agora possível ser utilizada por qualquer um para criar e partilhar informação 

e conhecimento, ao invés de apenas facilitar o acesso a artefactos externos (Attwell, 2007).
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2.2. O utilizador como prosumer

Em 1980 Alvin To�er viria a publicar um livro intitulado “�e �ird Wave”, em que des-

crevia a evolução das sociedades através de três vagas. A primeira vaga focava–se nas socie-

dades agrárias, e descrevia a forma como estas substituíram as sociedades nómadas caçado-

ras e recolectoras. A segunda vaga baseava–se nas sociedades industriais, centradas na pro-

dução de bens em massa, no consumo em massa, na educação em massa, nos mass–media, 

etc. A terceira e última vaga idealizava um distanciamento, através da tecnologia e da in-

formação, da burocracia e do poder central (To�er, 1980).

 Um dos conceitos mais importantes a reter da terceira vaga mencionada por To�er 

é o da substituição de um modelo industrial de um único molde para todas as situações por 

um outro, caracterizado por um de alto nível de personalização em áreas como a produção, 

os media, a educação, etc. (Giugiu, 2008).

 To�er (1980) foi o primeiro a utilizar o termo prosumer, referindo–se a uma junção 

de dois papéis tradicionalmente distintos: o de produtor e consumidor. Desta forma, os 

consumidores trabalhariam em conjunto com as empresas, oferecendo detalhes sobre os 

seus comportamentos e preferências em relação aos produtos, ou ainda — através da tecno-

logia – tornando–se eles mesmos produtores.

 O conceito do utilizador como prosumer é central na Web 2.0. Assentes no princípio 

do User Generated Content, conceito discutido acima, as tecnologias em que a Web 2.0 é 

alicerçada permitem aos utilizadores não só receber informação e expressar a sua opinião 

sobre a mesma, mas também gerar e distribuir novo conteúdo da sua autoria. Casos de 

sucesso como o YouTube, que permite aos utilizadores publicar os seus vídeos, ou o Flickr, 

que permite criar álbuns de fotogra�as, demonstram que esta abordagem tem obtido bas-

tante sucesso junto dos consumidores �nais. 

10



2.3. O potencial das tecnologias Web 2.0 na educação

Tem vindo a crescer o debate sobre as vantagens ou desvantagens da aplicação de tecnolo-

gias Web 2.0 na educação, nomeadamente pela falta de trabalhos de pesquisa e avaliação de 

casos concretos, tendo a maior parte das experiências sido focadas em áreas de conheci-

mento muito particulares (Fountain, 2005).

 No domínio da educação superior, têm sido utilizadas wikis como forma de conse-

guir com que os alunos colaborem entre si na geração de conhecimento. Na State University 

of New York, o Geneseo Collaborative Writing Project 13 proporciona wikis aos estudantes 

para que estes possam trabalhar juntos na interpretação de textos, autoria de artigos, parti-

lha de ideias e melhoria dos processos de comunicação e pesquisa colectiva.

 A natureza aberta da Web 2.0, a facilidade de utilizar ferramentas de colaboração, a 

possibilidade de facilmente manusear e utilizar metadados são factores que tornam a Web 

extremamente atractiva para a comunidade de investigadores académicos (Rzepa, 2006). 

Deste modo, ferramentas como blogs e wikis, assim como conceitos como a folksonomia 

(criação colaborativa de tags) podem ter grande interesse na concepção de trabalhos de in-

vestigação cientí�ca (Anderson, 2007).
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2.4. Personal Learning Environments

É complicado de�nir, concretamente, o que é um Personal Learning Environment (ou PLE), 

mas uma característica que parece ser unânime entre todos os autores é que um PLE não é 

uma aplicação de so�ware, mas uma nova abordagem à utilização da tecnologia na aprendi-

zagem (Attwell, 2007).

 Ao longo da sua vida, um indivíduo necessita de aprender e reaprender constante-

mente, reinventando–se a si mesmo de modo a assegurar a sua própria empregabilidade. 

Isto acontece devido a ciclos de vida de produto cada vez mais reduzidos, à adopção e im-

plementação cada vez mais rápidas de tecnologias bem como à instabilidade pro�ssional 

trazida pela revolução informática (Attwell, 2007).

 De modo a acomodar esta �loso�a de aprendizagem contínua, ou, quanto muito, 

episódica, a ideia do PLE proporciona aos seus utilizadores a capacidade de gerir o seu pró-

prio ambiente de aprendizagem, podendo aprender em diferentes contextos e situações e 

através de diferentes agentes instrutores (Attwell, 2007).

 A �exibilidade oferecida pelos PLEs permite também ao indivíduo incorporar no 

mesmo espaço fontes de aprendizagem tanto formais como informais. A aprendizagem in-

formal tem um grande papel na vida dos indivíduos, que aprendem a fazer o seu trabalho, 

em grande maioria, através de observação, formulação de questões a colegas, tentativa e 

erro, entre outras actividades consideradas informais (Cross, 2006).

 Outra área em que os PLEs podem ser úteis é no reconhecimento de competências 

académicas. Cada vez mais, os certi�cados formais de quali�cações são tidos como apenas 

um dos vários aspectos considerados aquando da contratação, com os empregadores a exi-

girem a aplicação de competências e conhecimentos em contextos especí�cos. Deste modo, 

um indivíduo poderia seleccionar provas especí�cas de conhecimento ou artefactos no seu 

PLE, de forma a assegurar o seu domínio de certa área do conhecimento (Attwell, 2007).
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 Tendo como base a ideia de que um PLE é não uma, mas um conjunto de aplica-

ções, é possível assumir que a maioria dessas aplicações tenha raízes no que é designado por 

so�ware social. Este tipo de so�ware utiliza a Web para promover o encontro e contacto en-

tre pessoas. Suporta redes de pessoas, bem como conteúdos e serviços que se adaptam a 

objectivos em constante mudança. O social so�ware adapta–se ao seu ambiente, ao invés do 

ambiente se adaptar à tecnologia. Este tipo de so�ware proporciona aos seus utilizadores a 

criação de portefólios digitais, ou e–portefólios, permitindo tanto a agregação de diferentes 

contextos de aprendizagem como o registo da sua aprendizagem contínua (Attwell, 2007).
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3. HÁBITOS DE CONSUMO DE INFORMAÇÃO

3.1. A Internet e as estratégias de consumo de 

informação digital

A sobrecarga de informação

O conceito

Tipicamente, o conceito de sobrecarga de informação é utilizado para descrever uma situa-

ção em que um dado indivíduo recebe demasiada informação (Eppler, 2004). No seio da 

comunidade académica, esta designação algo simplista deu origem a vários sinónimos e 

termos relacionados, como sobrecarga cognitiva ou cognitive overload (Vollmann, 1991), 

sobrecarga comunicativa ou communication overload (Meier, 1963) ou ainda síndrome de 

fadiga de informação, information fatigue syndrome, em inglês (Wurman, 2001).

Efeitos da sobrecarga de informação

Um dos principais objectivos dos estudos realizados acerca desta temática prende–se com a 

medição da performance de um dado indivíduo, relacionada com a quantidade de informa-

ção que este recebe. Estudos sugerem que a quantidade de informação oferecida a um indi-

víduo afecta positivamente a sua performance, mas apenas até certo ponto. A Figura 1 de-

monstra como, a partir desse ponto, qualquer informação extra que o indivíduo receba cau-

sará um declínio extremamente acentuado no desempenho da sua tarefa (Chewning & 

Harrell, 1990). Qualquer informação adquirida após este limite não será tida em conta no 

processo decisório, surgindo como resultado a sobrecarga de informação (O'Reilly, 1980). 

O fardo de uma forte sobrecarga de informação causa inevitavelmente confusão no indiví-

duo, afectando não só a sua capacidade de estabelecer prioridades mas também tornando a 

informação assimilada anteriormente mais difícil de relembrar (Schick et al., 1990).
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Os sistemas de e–mail e a sobrecarga de informação

O correio electrónico, ou e–mail, tem vindo a tornar–se numa das mais utilizadas aplica-

ções de comunicação suportada pela Internet, o que torna as aplicações cliente (que permi-

tem enviar, receber e gerir o correio electrónico) excelentes estudos de caso no que diz res-

peito ao modo como os seus utilizadores lidam com eventuais sobrecargas de informação.

A ineficácia dos sistemas de e–mail tradicionais

Os tradicionais sistemas de e–mail frustram, no entanto, muitos dos seus utilizadores. Não 

é de todo atípico um utilizador receber centenas de mensagens por dia (Levitt, 2000), per-

der mensagens importantes (os sistemas de organização por pastas mostram–se ine�cazes 

na tarefa de ajudar os utilizadores a lembrarem–se de onde se encontram as suas mensagens 

(Whittaker & Sidner, 1996)) ou sentir pressão para responder imediatamente (Jackson, 

2003:80—84). Os paradigmas de interacção tradicionais presentes nos sistemas de e–mail 

revelam–se insu�cientes para as quantidades de informação que os utilizadores necessitam 

de consumir, tratar, organizar e relembrar.

Figura 1 — Correlação entre a quantidade de informação disponível e a capacidade de toma de decisões de 
um indivíduo
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Novas abordagens ao problema

Tendo presentes os problemas acima discutidos, algumas empresas tentaram reinventar o 

clássico cliente de e–mail. Um dos casos mais populares é o do Gmail 14, produzido pela 

Google. O programa facilita a tarefa de encontrar determinada mensagem através de uma 

pesquisa por palavra chave, herdando a vasta experiência em pesquisa detida pela sua pro-

dutora. A pesquisa rápida permite que o utilizador apenas tenha de recordar alguns deta-

lhes que compõem a mensagem, como o autor, o assunto ou parte do corpo. A interface da 

aplicação Gmail remove o conceito de pastas organizadoras de mensagens, sugerindo a uti-

lização de labels (etiquetas) como sistema de organização principal. Outro conceito interes-

sante implementado nesta aplicação é o agrupamento de mensagens relacionadas (isto é, 

mensagens que surgem como resposta a outras) numa só, gerando o conceito de conversa. 

Este modelo permite ao utilizador ter uma visão geral de todas as mensagens trocadas rela-

tivas a um dado assunto, sem necessitar de recordar detalhes como a sua data de recepção.

 Outra abordagem interessante ao problema da sobrecarga de informação nos siste-

mas de e–mail provém de uma série de estudos realizados pela IBM. A aplicação prototipa-

da denomina–se ReMail, e pretende reinventar o tradicional cliente de e–mail (Rohall, 

2003). Uma das novidades que apresenta é o recurso a um sistema de visualização de men-

sagens relacionadas. A grande inovação desta aplicação, contudo, consiste na possibilidade 

de visualizar as mensagens de e–mail recebidas numa linha temporal. Esta linha temporal é 

não–linear, ou seja, os dias com poucas ou nenhuma mensagens aparecem comprimidos, de 

forma a fazer sobressair os dias com mais actividade (e logo, os mais importantes para o 

utilizador). A escala temporal da linha pode ser alterada, de forma a facilitar uma visão ge-

ral das mensagens recebidas e enviadas. Foram também planeadas funcionalidades de inte-

gração com o calendário pessoal dos utilizadores. Assim, se o utilizador recordar que a 

mensagem que procura chegou no dia antes de partir de férias, pode dirigir–se a esse even-

to no calendário e facilmente localizar a mensagem pretendida.
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3.2. A Web 2.0 e as novas formas de consumo de 

informação

O aumento exponencial de fontes de informação

À medida que a Web foi ganhando aceitação e utilizadores fora da comunidade cientí�ca, o 

e–mail foi perdendo o seu estatuto como único meio de comunicação directa entre utiliza-

dores. O processo de transição para a Web 2.0, assente na partilha e na comunicação cons-

tante entre utilizadores, trouxe consigo um conjunto de ferramentas que, ao simpli�carem 

diversas tarefas, vieram também aumentar de forma signi�cativa o número de fontes de in-

formação disponíveis.

 Uma das ferramentas mais reconhecidas na Web 2.0 são os blogs. Um blog é essenci-

almente uma página pessoal em formato de diário (O'Reilly, 2005). O conteúdo é mostrado 

segundo uma ordem cronológica inversa; cada entrada pode ser escrita por um ou mais au-

tores e disponibiliza, geralmente, uma ligação para uma página com comentários especí�-

cos a essa entrada. Estas entradas são geralmente denominadas de posts e podem conter 

texto, imagens, vídeo, ligações para outros blogs, etc. (Agarwal, 2008). Uma das funcionali-

dades que diferencia os blogs das simples páginas pessoais tradicionais é o sistema de co-

mentários: através deste sistema gera–se uma interacção entre autores e leitores, baseada na 

escrita livre e em opiniões pessoais (Agarwal, 2008). Ao grupo de blogs existentes e activos, 

que trocam ligações entre si, chama–se blogosfera. 

 O advento de sistemas de blogging que abstraem, em grande parte, os seus utilizado-

res das camadas tecnológicas envolvidas na criação de páginas dinâmicas veio modi�car a 

Web, permitindo a utilizadores sem conhecimentos técnicos publicar e comentar conteúdos 

de forma relativamente rápida e simples (Agarwal, 2008). 
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 Hoje em dia, a blogosfera é uma das áreas mais in�uentes da Web, gerando uma 

quantidade considerável de novo conteúdo diariamente. Segundo um estudo da Technorati 

intitulado “�e State of the Live Web” (Technorati, 2008), estão indexados no seu motor de 

pesquisa cerca de setenta milhões de blogs e são criados cerca de cento e vinte mil todos os 

dias. Em relação ao mesmo estudo, efectuado em 2006, o número de blogs criados tem vin-

do a decrescer, e o ritmo de escrita de novos posts tem também vindo a abrandar, embora 

existam picos de actividade em alturas de grandes crises mundiais. Hoje em dia, são escri-

tos cerca de um milhão e meio de posts por dia, o que se traduz em cerca de dezassete posts 

por segundo. Um dos factores que pode estar a contribuir para este abrandamento na utili-

zação de blogs é a crescente popularidade de serviços de microblogging como o Twitter e o 

Jaiku 15. Estes serviços permitem aos seus utilizadores partilhar com a comunidade qual-

quer tipo de informações, utilizando o mínimo de palavras possível. Os seus maiores atrac-

tivos prendem–se com a sua natureza quase em directo, e também com a sua informalida-

de.

Figura 2 — Blogs indexados pelo motor de pesquisa da Technorati
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Figura 3 — Número de posts efectuados diariamente

 Estes números indicam uma mudança importante de paradigma no que diz respeito 

à forma como hoje em dia a informação é consumida. A facilidade de publicação e colabo-

ração na Web tem vindo a aumentar exponencialmente o número de canais de informação 

disponíveis. Este aumento torna mais visível o problema da sobrecarga de informação, sur-

gindo assim a necessidade de desenvolver sistemas que permitam aos utilizadores comuns 

gerir e �ltrar toda a informação que a Web hoje em dia produz.
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RSS – um sistema de subscrição de conteúdo

Com a informação disponível na Web a aumentar constantemente, torna–se difícil para os 

utilizadores acompanhar tudo o que é produzido dentro das suas esferas de interesse. O 

tradicional paradigma de consulta de páginas na Web, através de um browser, revela–se in-

su�ciente. Do ponto de vista do utilizador, visitar diariamente todas as páginas que produ-

zem conteúdo relevante na esperança de que existam actualizações, é um processo moroso, 

complexo e fatigante.

 De forma a agilizar o consumo de informação através da Web, foram criados vários 

sistemas de subscrição de conteúdos. Embora este conceito tenha sido implementado pela 

primeira vez na versão 4.0 do browser Internet Explorer, a primeira versão do sistema de 

subscrição hoje em dia mais utilizado, o RSS (existem outros, como por exemplo o Atom), 

surgiu mais tarde, em 1999. O acrónimo RSS pode ter muitos signi�cados, incluindo: RDF 

Site Summary, Really Simple Sindication, Rich Site Summary, etc. (Glotzbach et al, 2007).

 O RSS é um protocolo baseado em XML (Extensible Markup Language) que permite 

a sites Web partilhar o seu conteúdo com outras aplicações. Este formato permite aos utili-

zadores agregar informação proveniente de várias fontes como o e–mail, blogs, grupos da 

Usenet, fóruns de discussão, etc. Esta funcionalidade de agregação signi�ca que, para o uti-

lizador �nal, a tarefa de veri�car diariamente a existência de novo conteúdo numa série �xa 

de fontes de informação deixa de fazer sentido (Richardson, 2005).

 De forma a subscrever novas fontes de informação bem como geri–las, o utilizador 

deve utilizar uma ferramenta agregadora. Estas aplicações podem ser utilizadas como qual-

quer outro programa no sistema operativo do utilizador, ou ainda através de um browser, na 

Web. Utilizando estas aplicações, o utilizador recebe informação proveniente de todas as 

fontes do seu interesse num único lugar, podendo seguir um link para a página de onde ori-

ginem conteúdos que lhe despertem maior interesse.

 O RSS, no entanto, ainda não é uma tecnologia adoptada pela maioria dos utilizado-

res da Internet. Um questionário levado a cabo pelo Pew Internet & American Life Project, 

em 2005, revelou que apenas 9% dos entrevistados conhecia bem o termo e as potenciali-

dades que a tecnologia oferece (Pew Internet & American Life Project, 2005). De acordo 

com a Forrester Research, apenas 2% dos lares com acesso à Internet utilizava activamente 

serviços de subscrição baseados em RSS.
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Estado da arte

Nesta secção são analisadas várias aplicações consideradas seminais na área sobre a qual o 

presente estudo se debruça. A sua análise permite identi�car os aspectos mais importantes 

de cada aplicação, simpli�cando posteriormente o processo de estruturação das funcionali-

dades ideais a integrar na aplicação cujo desenvolvimento é acompanhado por este estudo.
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Google Reader

Figura 4 — Interface da aplicação Google Reader

O Google Reader 16 posiciona–se como a solução por excelência oferecida pela Google para 

o problema de consultar e gerir diferentes fontes de informação actualizadas regularmente.

 Uma das funcionalidades que mais se destaca na aplicação é a pesquisa que, utili-

zando o motor de pesquisa proprietário da Google, permite ao utilizador localizar rapida-

mente os conteúdos que deseja. A pesquisa é uni�cada, bastando ao utilizador escrever no 

campo de texto as palavras chave desejadas para que sejam mostrados resultados referentes 

a subscrições, conteúdo individual de cada subscrição, tags, etc.

 Outra funcionalidade importante oferecida pela aplicação está relacionada com a 

descoberta de novos conteúdos. Existe uma secção na aplicação dedicada à sugestão de 

novo conteúdo que pode interessar ao utilizador, baseado no conteúdo que este já consome. 

É também possível pesquisar novo conteúdo através da inserção de palavras–chave.

23

16 Google Reader — http://google.com/reader 



iGoogle

Figura 5 — Interface da aplicação iGoogle

O iGoogle 17 é uma aplicação Web que pretende oferecer aos seus utilizadores uma página 

de entrada na Internet completamente personalizável. É totalmente baseado em widgets, ou 

seja, é fácil adicionar, remover e reposicionar conteúdos, através de interacções simples 

como arrastar e largar (drag and drop). O conteúdo pode ser distribuído em separadores 

criados pelo utilizador, de modo a adaptar–se ao seu modelo mental de como devem ser 

organizados os conteúdos.
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 O tipo de conteúdos que o utilizador pode adicionar à sua página é muito variado, 

sendo possível a consulta de feeds RSS, contas de e–mail, meteorologia, etc. Existem tam-

bém pequenos jogos, galerias fotográ�cas, entre muitas outras. Além da base de dados de 

widgets já existente, os utilizadores podem criar os seus próprios widgets e partilhá–los com 

o resto da comunidade. Os widgets são também con�guráveis, podendo o utilizador esco-

lher, por exemplo, quantas notícias mostrar num widget consumidor de feeds RSS.

 O iGoogle bene�cia também da inclusão de um sistema de recomendação de conte-

údos que funciona de modo semelhante ao existente no Google Reader. Revela–se um deta-

lhe interessante deste sistema de recomendações quando o utilizador adiciona um novo se-

parador ao seu espaço: dependendo do nome que o utilizador atribuir ao novo separador, a 

aplicação recomenda automaticamente widgets cujo conteúdo se ajusta ao nome escolhido.

 Existe ainda a possibilidade do utilizador personalizar a sua página ao nível do es-

quema cromático, imagens de fundo, etc., através de vários temas disponíveis. Tal como 

acontece com os widgets, é dada a possibilidade ao utilizador de criar o seu próprio tema e 

partilhá–lo com a comunidade.

 As páginas criadas no iGoogle são privadas, não existindo a hipótese de criar pági-

nas de widgets que sejam partilháveis com o público geral.
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Netvibes

Figura 6 — Interface da aplicação Netvibes

Uma aplicação Web, o Netvibes 18 é semelhante ao iGoogle, sendo também baseado em 

widgets con�guráveis pelo utilizador, tanto ao nível da sua funcionalidade como da sua dis-

posição no espaço. A interface do Netvibes simpli�ca o processo de pesquisar, escolher e 

adicionar conteúdo. Apesar do processo de criação de novos conteúdos não ser tão amigá-

vel como no caso do iGoogle (para desenvolver um widget, é necessário programar de 

acordo com a especi�cação UWA, criada pelo próprio Netvibes), a biblioteca de widgets é 

relativamente extensa e variada.

 Uma das tarefas em que o Netvibes se destaca é a leitura de conteúdos. Ao fazer cli-

que numa notícia dentro de um widget leitor de feeds RSS, uma nova janela surge por cima 

da área de widgets, cobrindo–a na sua totalidade, mostrando o conteúdo em grande plano e 

apresentando uma barra lateral com outros conteúdos presentes no feed.
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 Outra funcionalidade a destacar é o nível de personalização do espaço; é possível, 

dentro de cada separador, de�nir uma grelha diferente que dita como os widgets são organi-

zados, ou seja, é possível escolher grelhas pré–de�nidas com quantas linhas e colunas o uti-

lizador desejar, bem como combinações de linhas e colunas. Este facto tem o potencial de 

produzir páginas mais atraentes e que melhor suportem o modelo mental do utilizador.

 Quanto às restantes opções de con�guração do espaço, o Netvibes não se apresenta 

tão poderoso como o iGoogle, já que, embora dispondo de variados temas, não permita ao 

utilizador con�gurar mais que a imagem de fundo e o tamanho do cabeçalho.

 O Netvibes possibilita a distinção entre páginas privadas e públicas. Deste modo, os 

utilizadores do serviço podem criar páginas públicas (denominados Universes), com conte-

údos visíveis a toda a Web. Este serviço permite criar facilmente portefólios digitais, pági-

nas de agregação de per�s e conteúdos produzidos pelos utilizadores, etc.
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NetNewsWire

Figura 7 — Interface da aplicação NetNewsWire

O NetNewsWire 19  é uma aplicação desktop (ou seja, é executada directamente sobre o sis-

tema operativo, em vez de recorrer a um browser) disponível para o Apple Mac OS X 20.

 Esta aplicação distingue–se por ter uma interface clara e fácil de utilizar. Utiliza um 

sistema hierárquico de forma a permitir ao utilizador gerir as suas subscrições, e permite 

marcar (através de �ags) conteúdos especí�cos. Os conteúdos marcados são depois agrega-

dos numa pasta especial. Isto permite ao utilizador destacar conteúdos de especial interesse 

para consulta posterior, simpli�cando a sua localização futura.

 A interface é facilmente personalizável pelo utilizador, podendo este reorganizar a 

posição e tamanho das áreas onde se encontram as pastas de subscrições, a lista de itens por 

ler, bem como a zona onde o conteúdo de cada item é apresentado.
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 Se o utilizador desejar ler determinado conteúdo no seu contexto original, o 

NetNewsWire possui um browser integrado que permite a visualização de páginas Web.

 É ainda possível utilizar o serviço de sincronização de feeds disponibilizado pelo 

Google Reader, facilitando a leitura alternada das mesmas subscrições em dispositivos dife-

rentes (tanto outros computadores como dispositivos móveis, como o iPhone 21  da Apple, 

para o qual a aplicação também é disponibilizada). O facto desta sincronização ser realizada 

com um dos mais populares serviços de leitura de feeds RSS signi�ca também que os utili-

zadores podem manter a sua lista de subscrições sempre actualizada mesmo que não pos-

sam utilizar um computador com o NetNewsWire instalado.

 O facto de ser uma aplicação desktop (ou seja, é instalada directamente no compu-

tador em vez de ser acessível através de um browser) apresenta vantagens e desvantagens. 

As principais vantagens são a integração profunda com o Sistema Operativo, o que possibi-

lita a oferta de funcionalidades como a apresentação de noti�cações à chegada de novos 

artigos e, também bastante importante, coerência ao nível visual e interactivo com as res-

tantes aplicações nativas executadas pelo utilizador no Sistema Operativo.

 Esta aplicação pode ser considerada limitada quando comparada directamente com 

as outras aplicações analisadas, visto que as suas funcionalidades se concentram quase ex-

clusivamente na gestão e consumo de feeds RSS, não sendo possível agregar outro tipo de 

conteúdos. 
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O PLE do SAPO Campus

Tendo como ponto de partida as aplicações analisadas na secção Estado da Arte, bem como 

algumas noções abordadas no restante Enquadramento Teórico, pretende–se construir uma 

aplicação Web na qual seja possível agregar uma grande variedade de conteúdos, oriundos 

de uma multiplicidade de contextos. 

 Pretende–se que a aplicação aja como um PLE, suportando o processo de aprendi-

zagem dos seus utilizadores, através da agregação de blogs, feeds de vídeos e fotogra�as, etc. 

Está também planeada a integração de uma ferramenta de criação de e–portefólios que terá 

por base as várias intervenções realizadas pelo utilizador ao longo do tempo. Este pode es-

colher, de entre os conteúdos produzidos por si, os posts, vídeos, fotogra�as, comentários, 

etc. mais relevantes para a sua actividade pro�ssional e criar espaços de agregação adequa-

dos a cada contexto em que o utilizador se insira.

 Do ponto de vista da interacção, a aplicação será organizada em torno de uma abor-

dagem baseada em widgets, tal como o Netvibes ou o iGoogle, duas aplicações analisadas 

anteriormente. Existem vários argumentos que suportam esta escolha, mas os mais proe-

minentes prendem–se com a modularidade da aplicação (desta forma, os widgets podem 

ser vistos como pequenas aplicações, com código separado da aplicação principal, facilitan-

do o o seu desenvolvimento futuro) e com a capacidade de organizar e con�gurar a disposi-

ção dos vários módulos no espaço da aplicação,  que, recorrendo à memória espacial do 

utilizador, facilita o reconhecimento e leitura de informação. Este paradigma baseado em 

widgets permite também abrir o PLE, suportado institucionalmente, a serviços, ferramentas 

e conteúdos externos ao SAPO Campus e à instituição na qual este existe.
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Outras aplicações

Existem muitas outras aplicações, tanto Web como desktop, que permitem aos seus utiliza-

dores agregar uma multiplicidade de conteúdos e que, por isso, são importantes para este 

estudo. No entanto, limitações de ordem temporal não permitiram a análise detalhada de 

aplicações como o Bloglines 22 , Page�akes 23 ou FeedDemon 24, entre muitas outras.
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4. O PROJECTO SAPO CAMPUS

4.1. Apresentação

A oferta de serviços da Web 2.0 ao público geral tem vindo a decorrer através da disponibi-

lização de um conjunto de serviços isolados, instalados em servidores dedicados 

(Wordpress, MediaWiki 25, entre outros) ou recorrendo à oferta de serviços de terceiros 

(Ma.gnolia 26 , YouTube, Slideshare 27, etc.).

 Este tipo de soluções baseadas em serviços desagregados, quando comparada com a 

integração de serviços existente ao nível de um LMS (Learning Management System), levan-

ta algumas questões pertinentes, nomeadamente ao nível da facilidade de utilização e de 

gestão ao nível pessoal e da própria instituição.

 É possível que ocorram algumas di�culdades iniciais do ponto de vista da criação e 

gestão de acessos a vários serviços com sistemas de autenticação distintos, que nos LMS são 

facilmente resolvidos com um acesso único para todos os serviços. Também do ponto de 

vista da gestão dos processos de comunicação e consulta da informação, apesar da utiliza-

ção de mecanismos de agregação baseados em feeds RSS, o processo revelou algumas di�-

culdades que aparentemente podem representar uma barreira signi�cativa na adopção des-

tas tecnologias por públicos com uma literacia tecnológica pouco desenvolvida.

 Do ponto de vista da instituição não se torna fácil gerir ou acompanhar as soluções 

adoptadas pelos diferentes docentes, facto que, do ponto de vista da gestão institucional, 

poderá representar uma preocupação acrescida. Por outro lado, a adopção deste tipo de 

serviços dispersos torna complexa a possibilidade de uma oferta institucional devidamente 

promovida com acções de formação e suporte à sua utilização.
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4.2. Objectivos do projecto

Os principais objectivos do projecto SAPO Campus são os seguintes:

• Conceptualizar, prototipar e desenvolver uma plataforma integrada de serviços Web 

2.0 para instituições de Ensino Superior, inicialmente formatada para as necessida-

des típicas de uma instituição Portuguesa;

• Divulgar e promover a sua utilização num cenário piloto, neste caso a Universidade 

de Aveiro;

• Analisar o impacto da sua utilização através de um estudo de caso.

Como objectivo secundário é ainda possível identi�car o seguinte:

• Contribuir para a formulação de novas formas de organização e de funcionamento 

da oferta de ferramentas de apoio a actividades pedagógicas no contexto do Ensino 

Superior.
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4.3. Conceito base 

Actualmente existe uma oferta alargada de plataformas para educação baseadas na integra-

ção de vários serviços Web 2.0 numa base tecnológica comum e única (Ning 28 , 

Elgg 29, etc.). Os fabricantes de LMS (Blackboard 30, Moodle 31, etc.) têm procurado manter 

uma posição nesse segmento integrando cada vez mais serviços nas suas ofertas base. 

 No entanto, como conceito base do SAPO Campus, optou–se por uma implementa-

ção da plataforma a dois níveis distintos. Com esta solução procurou–se criar uma distin-

ção clara entre os serviços base disponibilizados pela instituição e a lógica de plataforma 

integrada, que serve principalmente os indivíduos da comunidade. Com esta separação 

considera–se que a instituição conseguirá disponibilizar serviços à comunidade mantendo, 

na sua essência, os principais conceitos base da Web 2.0, nomeadamente ao nível da abertu-

ra para o exterior e na livre criação de espaços por parte dos elementos da comunidade. 

Com esta abordagem considera–se que a instituição terá mais possibilidades de ir ao encon-

tro das necessidades que os alunos, actuais e futuros, esperam encontrar ao nível dos servi-

ços Web.

Figura 8 — Serviços base disponibilizados no SAPO Campus
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31 Moodle, Course Management System, http://moodle.org.



 A Figura 8 ilustra o conceito do SAPO Campus ao nível da oferta de serviços base 

da instituição, que constituem o primeiro nível mencionado anteriormente. O SAPO Cam-

pus permitirá a uma instituição disponibilizar serviços de blogs 32, vídeos 33, fotos 34, social 

bookmarking 35, wikis 36, comunidades sociais 37 e instant messaging 38. Por parte dos mem-

bros da comunidade existe a possibilidade de criar livremente novas áreas/espaços em 

qualquer um destes serviços. Dependendo das especi�cidades de cada um dos serviços, por 

defeito, o acesso à informação e a participação nesses espaços é livre para qualquer utiliza-

dor da Web.

 Os membros da comunidade serão identi�cados através da integração dos meca-

nismos de autenticação da própria instituição com o SAPO Campus, com recurso a uma 

federação de Single SignOn a construir entre o SAPO 39 e a respectiva instituição.

 No segundo nível de serviços do SAPO Campus pretende–se disponibilizar um con-

junto de serviços/ferramentas que, de acordo com a experiência na área por parte dos pro-

ponentes do projecto, poderá representar uma mais–valia ao nível da sua utilização num 

contexto educativo e, mais especi�camente, ao nível do Ensino Superior.
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35 SAPO Links, http://links.sapo.pt.

36 SAPO Saber, http://saber.sapo.pt.

37 SAPO Spot, http://spot.sapo.pt.

38 SAPO Messenger, http://messenger.sapo.pt.

39 SAPO: Portugal Online, http://www.sapo.pt.



 Todo este nível de integração permitirá aos membros da comunidade terem uma 

percepção dos vários serviços independentes que se assemelhará, do ponto de vista funcio-

nal, a uma integração numa plataforma única. Na Figura 9, a linha exterior aos serviços 

base representa essa lógica de plataforma integradora associada ao segundo nível de servi-

ços do SAPO Campus.

Figura 9 — Serviços base com plataforma integradora no SAPO Campus

 Do ponto de vista tecnológico, a comunicação entre os dois níveis de serviços do 

SAPO Campus será implementado unicamente através de uma lógica de APIs, baseadas em 

Web Services, disponibilizadas por cada um dos serviços base. Com esta arquitectura de 

serviços potencia–se uma abertura para a futura integração de novos serviços porque tal 

não implica alterações ao nível estrutural da plataforma.
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4.4. Componentes chave do projecto

De acordo com o conceito base apresentado no ponto anterior, na Figura 10, apresenta–se a 

arquitectura geral do SAPO Campus. Nesta representação esquemática é possível destacar 

duas grandes áreas e uma outra ainda não mencionada:

• Serviços base – toda a área desde a base até à linha da Identidade visual (P1);

• Plataforma integradora – linha superior onde são identi�cados diversos projectos;

• Serviços de monitorização – coluna transversal apresentada no lado direito do es-

quema.

Figura 10 – Arquitectura geral do SAPO Campus
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 Para a implementação dos serviços base da instituição optou–se por recorrer à cria-

ção de instâncias dos serviços Web 2.0 que o Portal SAPO disponibiliza livremente. Esta 

opção baseou–se em vários factores, dos quais é importante destacar a qualidade intrínseca 

dos serviços do SAPO, a qualidade e disponibilidade da infraestrutura tecnológica do 

SAPO e a relação de proximidade existente entre a Universidade de Aveiro e o SAPO, con-

cretizada em 2008 através da criação do lab.sapo/ua 40. Esta proximidade permitiu obter o 

�nanciamento necessário para o desenvolvimento do projecto e, por outro lado, garantir 

uma comunicação muito próxima e o apoio por parte das equipas responsáveis por cada 

um dos serviços a integrar no SAPO Campus.

 Para o desenvolvimento do projecto optou–se por uma divisão em sub–projectos 

que, embora directamente relacionados, permitem a realização de um estudo de investiga-

ção devidamente identi�cado. Cada um destes sub–projectos está a ser objecto de estudo 

no âmbito de dissertações de Mestrado que, resumidamente, se apresentam de seguida.

Identidade visual (P1)

Partindo do princípio que a imagem dos serviços base do SAPO não devia ser aplicada nos 

serviços base disponibilizados no âmbito do SAPO Campus, tornou–se necessário realizar 

um estudo com vista à criação de um identidade visual de todas as componentes deste pro-

jecto. Numa primeira fase pretende–se criar uma nova imagem a aplicar a todos os serviços 

base do SAPO Campus e, numa segunda fase, garantir a coerência grá�ca entre as soluções 

encontradas aos nível dos restantes sub–projectos.

Construção de presença (P2)

Antes da proliferação de serviços gratuitos da Web 2.0, o conceito de presença na Web era 

relativamente simples e acessível a poucos utilizadores. A presença resumia–se, na maioria 

dos casos, a uma simples página estática actualizada esporadicamente. Actualmente a pre-

sença na Web desdobra–se por múltiplas presenças em diferentes serviços que, inclusiva-

mente, podem ter objectivos semelhantes.
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 Tendo em atenção este fenómeno, tem vindo a veri�car–se a necessidade dos utili-

zadores conseguirem agregar num espaço único a informação produzida em serviços dis-

tintos. Explorando esta necessidade têm vindo a surgir vários serviços que permitem a cria-

ção de páginas Web agregadoras de conteúdos, nomeadamente, o Friendfeed 41, iGoogle, en-

tre outras.

 No âmbito do SAPO Campus pretende–se disponibilizar um serviço de agregação 

que, para além de permitir agregar conteúdos, permita também uma interacção directa 

com os serviços base, inclusivamente ao nível da criação de novos espaços/contas. Através 

deste serviço, qualquer indivíduo da comunidade terá a possibilidade de criar presenças, 

baseadas na agregação de conteúdos internos ou externos ao SAPO Campus. O mecanismo 

de criação da presença disponibilizará diferentes mecanismos de con�guração que permiti-

rão ao utilizador a criação de uma identidade própria para os seus espaços.

 Caso a instituição disponibilize, através de uma API, informação relativa às discipli-

nas e respectivos intervenientes, os docentes terão a possibilidade de criação de presenças 

associadas formalmente a uma disciplina. Estes espaços terão características especí�cas que 

serão exploradas ao nível do P3 e P4.
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Gestão pessoal e portefólio (P3)

A dispersão das fontes de informação provocada pela Web 2.0 implica, por parte do utiliza-

dor, uma utilização correcta das tecnologias para que o processo de consumo de informa-

ção de um modo regular não se torne num processo moroso e fastidioso. A adopção em 

larga escala de formatos estandardizados para a distribuição de conteúdos (RSS, RDF, 

Atom, etc.), presentes em praticamente todos os serviços da Web 2.0, permitiu o desenvol-

vimento de ferramentas de agregação pessoal, onde o utilizador pode concentrar e consul-

tar as suas fontes de informação. 

 No processo de especi�cação do SAPO Campus tornou–se evidente a necessidade 

de fornecer aos indivíduos da comunidade uma ferramenta de agregação pessoal que, para 

além das funcionalidades típicas, adicione novas funcionalidades adequadas ao contexto 

educativo. Nestas funcionalidades incluem–se mecanismos de interacção com os sistema de 

gestão de alunos da instituição para garantir que presenças formais de uma disciplina sejam 

agregados automaticamente ao espaço do utilizador e a integração de mecanismos de avali-

ação que serão analisados no ponto seguinte.

 A componentes de portefólios ou e–portefólios insere–se numa lógica de potenciar 

a transformação do processo de construção do portefólio numa actividade inserida no pro-

cesso de aprendizagem do aluno. Prevendo um cenário em que muitas das actividades pe-

dagógicas realizadas pelo aluno estejam integradas no âmbito do SAPO Campus, esta com-

ponente do projecto irá permitir uma reutilização dos conteúdos publicados para a cons-

trução do portefólio.

 O desenvolvimento desta componente do projecto em particular é descrito em deta-

lhe neste estudo.
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Avaliação de participações (P4)

Em determinadas circunstâncias, especialmente em cenários de Ensino a Distância ou que 

contemplem modalidades presenciais e a distância, a participação online pode tornar–se 

uma componente importante do processo de aprendizagem porque, em larga medida, tende 

a complementar/substituir a participação e discussão no espaço da sala de aula. Partindo do 

princípio que é necessário avaliar a participação do aluno, veri�ca–se que a avaliação da 

participação online é um processo complexo e de difícil concretização. Esta di�culdade 

acrescida é in�uenciada por diferentes factores, no entanto, seguramente que a questão da 

distância entre alunos e professores tem um papel de relevo.

 No SAPO Campus pretende–se disponibilizar um mecanismo que permita ao pro-

fessor de�nir os parâmetros de avaliação da participação online na sua disciplina (Quais os 

serviços onde a participação deve ser avaliada? Que escala de avaliação utilizar para um de-

terminado serviço? Quem tem privilégios para avaliar?) e, simultaneamente, transformar o 

processo de avaliação dos contributos numa tarefa de muito simples operacionalização, in-

tegrada na própria tarefa de consulta da informação.

 A compilação deste dados de avaliação será fornecida ao professor através de uma 

ferramenta integrada no SAPO Campus e que permitirá a visualização da informação sobre 

diferentes formatos.

 Pretende–se também disponibilizar uma ferramenta que permita ao professor for-

necer, ao longo do processo de aprendizagem, dados qualitativos da avaliação em curso, 

recorrendo a uma metáfora baseada em tag clouds.
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Comunicação síncrona e serviços de alerta (P5)

Actualmente, a maioria dos membros pertencentes a uma instituição de Ensino Superior 

possuem nos seus computadores, pelo menos, uma aplicação do tipo Instant Messaging 

(IM). Destes, muitos são utilizadores regulares, mantendo, quase permanentemente, uma 

porta de comunicação para a sua rede de contactos.

 Em contexto educativo a integração das aplicações de IM conhece duas realidades 

muito distantes. Por um lado podemos observar a sua utilização intensiva ao nível da co-

municação entre alunos mas, por outro lado, ao nível das actividades pedagógicas promo-

vidas pela instituição a sua utilização é muito reduzida. Aparentemente as instituições pro-

curam um substituto para este tipo de aplicação recorrendo a serviços de comunicação sín-

crona integrados em plataformas o�ciais, como por exemplo o LMS da instituição.

 No âmbito do SAPO Campus pretende–se promover a utilização de uma aplicação 

de Instant Messaging da instituição, com a �nalidade de permitir uma maior interligação 

entre o ambiente de trabalho no computador pessoal e as actividades que decorrem dentro 

dos seus espaços no SAPO Campus. Para atingir estes objectivos pretende–se disponibilizar 

os seguintes mecanismos:

• Integração da aplicação de IM ao nível da construção de presença (P2), permitin-

do ao gestor da presença especi�car um horário de disponibilidade para um deter-

minado grupo de utilizadores. Desta forma, o professor poderá agendar um horário 

de atendimento semanal online para os alunos de uma disciplina. Fora desse horá-

rio, os alunos não terão possibilidade de contactar o respectivo professor;

• Um serviço de alertas do SAPO Campus integrado na aplicação de IM, permitindo 

que esta aplicação funcione como um canal de comunicação entre o utilizador e os 

serviços do SAPO Campus. Neste contexto serão garantidos os mecanismos de 

con�guração que permitam ao utilizador tomar decisões sobre a informação que 

pretende receber por este canal de comunicação.
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Serviços de monitorização em tempo real (P6)

Do ponto de vista da instituição, a disponibilização para o exterior dos conteúdos produzi-

dos pela comunidade, sem implementação de mecanismos de controlo centralizados, deve 

ser analisada com algum cuidado. O conceito de abertura é um dos conceitos chave do 

SAPO Campus e não é de todo viável estruturar a sua implementação com base em meca-

nismos de moderação clássicos.

 Uma utilização correcta dos serviços da Web 2.0 a nível institucional pressupõe uma 

maior abertura na forma como a instituição regula a informação e, por esse motivo, deve 

procurar–se implementar a nível institucional o mesmo tipo de mecanismos que são im-

plementados pelas empresas responsáveis pelos serviços da Web 2.0. A existir uma excessi-

va necessidade de controlo sobre a informação produzida pela comunidade, facilmente se 

veri�cará uma adulteração dos princípios de utilização da própria Web 2.0 e, com essa es-

tratégia, poder–se–á potenciar a probabilidade de fracasso da utilização, a nível institucio-

nal, de uma plataforma com as características do SAPO Campus.

 No SAPO Campus pretende–se que a própria comunidade tenha um papel activo na 

moderação dos conteúdos produzidos pela comunidade. Nesta plataforma, agregado a 

quaisquer conteúdos produzidos, os utilizadores terão acesso a um mecanismo que permite 

reportar um conteúdo como não adequado, de acordo com as normas de utilização do ser-

viços de�nidas pela instituição.
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 Os dados recolhidos através destes mecanismos para reportar conteúdos serão reco-

lhidos e processados por um serviço central do SAPO Campus. Os resultados recolhidos 

serão comunicados aos indivíduos da instituição com privilégios de gestão da informação 

(apagar e bloquear) produzida pela comunidade. Ao nível da interacção com estes indiví-

duos serão implementados os seguintes serviços:

• Aplicação de visualização – trata–se de uma aplicação desktop que permitirá uma 

visualização em tempo real da actividade do SAPO Campus. Nesta aplicação de vi-

sualização será cruzada informação recebida através do sistema de processamento 

de conteúdos reportados pela comunidade, dados recolhidos ao nível no número de 

visitas dos conteúdos e últimos conteúdos produzidos pela comunidade;

• Mecanismo de alertas urgentes – em determinados espaços temporais não é previ-

sível que a aplicação de visualização anterior esteja a ser efectivamente utilizada. O 

mecanismo de alertas urgentes permitirá que, sempre que tal se justi�que, os gesto-

res sejam avisados de potenciais problemas com um determinado conteúdo. De-

pendendo do tipo de serviço e do tipo de alerta, está prevista a utilização de meca-

nismos de aviso baseados em SMS, MMS e IM.

 Este mecanismo de reportar conteúdos será complementado com um outro meca-

nismo, semelhante, que permite aos utilizadores da comunidade propor conteúdos a desta-

car pela instituição.
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5. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

5.1. Caracterização do problema de investigação

O problema de investigação a ser abordado insere‐se na área do consumo de informação 

digital suportado por um Personal Learning Environment (PLE), baseado em tecnologias 

Web 2.0. A questão de investigação pode então ser operacionalizada da seguinte forma:

De que forma pode ser suportado num PLE o processo de consumo de gran-

des quantidades de informação?

 Esta investigação insere‐se no projecto SAPO Campus, discutido extensivamente no 

capítulo anterior. Este projecto, realizado por um grupo de investigadores no qual me insi-

ro, baseia‐se no desenvolvimento de uma aplicação Web que esteja assente nos conceitos de 

partilha e abertura da informação introduzidos pelo modelo da Web 2.0. O objectivo é que 

uma instituição (de Ensino Superior, numa primeira fase) possa dotar‐se de uma platafor-

ma de criação e gestão de vários tipos de conteúdos, utilizando uma série de serviços des-

centralizados, neste caso, os serviços de Vídeos, Fotos, Blogs, Links e Wikis do SAPO.

 Será também possível, através do SAPO Campus, criar presenças, espaços temáticos 

que agregam conteúdo proveniente de diversos serviços considerados importantes para 

aquele tema. As presenças serão normalmente o espaço público de um grupo de interesse 

(como uma disciplina), e nela se concentra todo o conteúdo produzido pelos seus mem-

bros.

 Existirá ainda um espaço pessoal para cada utilizador, e um dos objectivos desta in-

vestigação é o seu desenvolvimento. Neste espaço, o utilizador poderá agregar de forma li-

vre conteúdos provenientes de várias fontes da Web, organizando‐os da forma que melhor 

lhe aprouver. A investigação pretende perceber qual o melhor paradigma para facilitar o 

consumo e organização de toda a informação que um utilizador habitual da Web necessita 

de consumir frequentemente, tudo isto tendo em conta a aplicação como um Personal 

Learning Environment (ou parte de um PLE mais alargado). A investigação pretende incor-

porar a problemática do consumo de informação num contexto educativo, utilizando o 

conceito de PLE como agregador de experiências de aprendizagem provenientes de diversos 

contextos, formais e informais.
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5.2. Objectivos da investigação

São identi�cados como objectivos da investigação os seguintes pontos:

• Desenhar uma aplicação Web que responda de forma e�ciente ao desa�o de como 

deve ser gerido o consumo de grandes quantidades de informação;

• Pôr à prova a e�cácia dos vários paradigmas de interacção utilizados através da apli-

cação de testes de usabilidade a um grupo de participantes no estudo;

• Responder às necessidades e expectativas dos participantes relativamente a factores 

como os paradigmas de interacção aplicados e usabilidade da aplicação.

5.3. Abordagens utilizadas

A metodologia pela qual se rege este estudo consiste, na realidade, numa sobreposição entre 

duas abordagens distintas: a investigação–acção e a investigação–desenvolvimento. Por 

forma a compreender a decisão tomada, torna–se necessário evidenciar o que caracteriza 

cada uma destas metodologias.

 O conceito de investigação–acção foi introduzido por Kurt Lewin em 1944. Este 

tipo de metodologia viria a ser descrito pelo próprio dois anos mais tarde, num artigo inti-

tulado “Action Research and Minority Problems”, onde foi de�nida como “um estudo com-

parativo sobre as condições e efeitos de várias formas de acção social e pesquisa que leva à 

acção social” que utiliza “uma espiral de passos, cada um dos quais composto por um círcu-

lo de planeamento, acção e apuramento de factos sobre o resultado da acção”.

 De acordo com Riel (2007), a investigação–acção consiste num estudo re�ectivo que 

incide sobre o trabalho desenvolvido de modo a examiná–lo e procurar formas de o melho-

rar. Assim, o investigador é encorajado a procurar a colaboração de outros, para que sejam 

descobertas novas abordagens à acção, tendo em vista a melhoria das suas práticas de traba-

lho. Uma vez concluída a fase colaborativa cabe ao investigador recolher junto dos interve-

nientes as suas reacções à acção proposta e, com base nesses dados, encetar a plani�cação 

de novas acções que melhor se adaptem ao problema apresentado.

 A investigação–acção é, assim, um processo cíclico que, partindo da re�exão sobre a 

prática, aplica uma acção, re�ecte sobre a mesma e volta �nalmente ao ponto de partida 

(Riel, 2007).
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Figura 11 – Diagrama da metodologia de investigação–acção

 Finalizando, o principal objectivo da investigação–acção é o da melhoria da prática 

através de aprendizagem contínua e resolução progressiva de problemas, uma melhor com-

preensão da prática e o desenvolvimento de uma teoria de acção (Riel, 2007).

 A metodologia de investigação–desenvolvimento pode ser levada a cabo utilizando 

três abordagens: a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental 

(OECD, 2008). No âmbito deste estudo foi adoptada a abordagem de desenvolvimento ex-

perimental, já que o podemos de�nir como um “trabalho sistemático que com base no co-

nhecimento existente obtido através de pesquisa ou prática experimental, (...) dirigido à 

produção de novos materiais, produtos ou ferramentas, implementação de novos processos, 

sistemas e serviços, ou melhoria substancial daqueles que já existem” (OECD, 2008).

 Deste modo, o cruzamento proposto entre estas duas metodologias assenta no facto 

do presente estudo se basear na conceptualização e desenvolvimento de uma ferramenta 

que responda adequadamente aos problemas identi�cados. O desenvolvimento é realizado 

de acordo com um ciclo de acção, potenciado pelos dados recolhidos nos testes realizados.

49



5.4. Público–alvo e Amostra

O público–alvo deste estudo são os alunos e funcionários (docentes e não docentes) da 

Universidade de Aveiro. Devido à dimensão deste público–alvo e às limitações temporais e 

logísticas do estudo, é impossível alcançar a totalidade dos indivíduos que o compreendem. 

Foi desta forma seleccionada uma amostra, intencional e não probabilística ou mesmo re-

presentativa, de indivíduos cuja área principal de intervenção se relaciona de alguma forma 

com a Internet e com o conceito de Web 2.0. A amostra constituiu um total de oito indiví-

duos, divididos igualmente em quatro graus académicos: Licenciandos, Mestrandos, Dou-

torandos e Docentes.

50



6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE 

DADOS

6.1. Observação e sessões de teste

De acordo com Hoekman (2007), a melhor forma de explorar a experiência de utilização de 

uma dada aplicação é através da realização de testes de usabilidade, que permitam identi�-

car problemas no produto: funcionalidades importantes que tenham sido deixadas de lado, 

elementos de interface ou work�ows confusos, etc. Os defeitos mais importantes são geral-

mente referidos pela maioria dos sujeitos testados. Além disso, a incorporação de fases de 

testes paralelas ao desenvolvimento acrescenta uma dinâmica importante a este último pro-

cesso, já que é possível criar ciclos de desenvolvimento/teste extremamente rápidos e que 

resolvem problemas de interacção numa fase em que existe ainda espaço de manobra para a 

execução de alterações profundas aos paradigmas de interacção. 

 Os testes idealizados para este estudo pretendem obter resultados utilizando técni-

cas de avaliação formativa. Este tipo de avaliação é tipicamente conduzido durante o des-

envolvimento ou melhoramento de dado produto (Scriven, 1991), e o seu propósito é a va-

lidação de que os objectivos que a aplicação se propõe a atingir estão de facto a ser atingi-

dos e, se necessário, identi�car e resolver aspectos problemáticos (Weston, Alpine & Bor-

donaro, 1995). Deste modo, argumenta–se que os testes realizados no âmbito do estudo 

pretendem obter uma maior compreensão da usabilidade das soluções de design de interac-

ção adoptadas e, com base nessa compreensão, proceder ao seu melhoramento.

 Grande parte dos dados recolhidos neste tipo de testes são produto directo da ob-

servação, uma estratégia que, tal como o nome indica, se baseia na observação visual dos 

indivíduos, permitindo que sejam captados “os comportamentos no momento em que eles 

se produzem e sem si mesmos” (Quivy & Campenhoudt, 2008).

 As sessões de teste propriamente ditas seguiram uma abordagem à qual Hoekman 

(2007) se refere como sessões estilo–entrevista. São sessões presenciais, com um sujeito de 

cada vez, nas quais o condutor da sessão pede ao sujeito que efectue um conjunto de tarefas 

na aplicação. É pedido também aos participantes que verbalizem os seus pensamentos, por 

forma a melhor compreender os seus instintos e frustrações enquanto utilizam a aplicação.
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 Este tipo de sessão necessita de planeamento prévio, neste caso sob a forma de um 

guião que ilustra, de forma geral, as várias actividades que se pretende que sejam executa-

das pelos participantes do teste. Este guião pode ser consultado no Anexo Digital III.

 Apesar de todos os testes conduzidos serem orientados por forma a completar uma 

série de objectivos pré–de�nidos, não foi elaborado um guião �xo que os sujeitos testados 

devessem seguir. Assim, foi colocada uma pergunta aberta no início da sessão que preten-

dia perceber quais os primeiros elementos que atraíam a atenção do sujeito e, dependendo 

da resposta, o teste era iniciado na fase mais apropriada. As tarefas delegadas ao sujeito 

eram verbalizadas de forma orgânica e em tom coloquial.

 Com a autorização de todos os participantes, as sessões de teste foram gravadas. Fo-

ram captadas imagens de cada sujeito enquanto utilizava a aplicação e imagens do ecrã no 

qual decorria o teste. Além de imagens, foi também captada a conversa entre os sujeitos e o 

condutor dos testes. A captura de imagens e som foi realizada com recurso à aplicação 

Silverback 42.

52

42 Silverback — http://silverbackapp.com



6.2. Inquérito por questionário

É também importante referir que as sessões de teste foram conceptualizadas de forma a que 

cada participante respondesse a dois breves questionários de administração directa, um 

efectuado antes do teste de usabilidade e outro após esse teste.

 O inquérito preenchido anteriormente ao teste tinha como objectivo medir a famili-

aridade dos participantes com conceitos importantes para o estudo (Web 2.0 e RSS) bem 

como conhecer alguns dos seus hábitos de consumo de informação online.

 O inquérito realizado após o teste focava–se na apreciação por parte dos participan-

tes da aplicação testada, e pretendia perceber quais os tipos de conteúdo mais desejados 

para o futuro.

 Ambos os inquéritos eram compostos por um conjunto de questões de resposta 

aberta e fechada, tendo sido possível recolher informação de cariz qualitativo e quantitativo.
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7. DESIGN DE INTERFACE

Durante o processo de idealização e construção da interface do PLE SAPO Campus foram 

estudados e tomados em conta vários paradigmas de interacção e princípios de usabilidade 

aplicados à interacção humano–computador. Esta secção apresenta as soluções propostas e 

destaca os princípios mais importantes na orientação da �loso�a de design da aplicação.

7.1. Soluções propostas

Figura 12 – Ambiente geral da aplicação
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 O ambiente geral da aplicação é caracterizado por duas áreas distintas. A área de 

topo inclui uma barra comum a todos os serviços do SAPO Campus (Figura 13 – 1), uma lista 

horizontal de botões de navegação correspondentes às várias áreas nas quais se divide o 

PLE (Figura 13 – 2) e, mais abaixo, uma outra lista horizontal que apresenta os vários espaços 

criados pelo utilizador, aos quais é possível adicionar conteúdos (Figura 13 – 3).

Figura 13 – Navegação global

 A segunda área, mais central, corresponde ao espaço onde o utilizador pode adicio-

nar novos conteúdos (sob a forma de widgets) (Figura 14 – 1), bem como interagir com os wid-

gets existentes (Figura 14 – 2). Além disso, existem dois botões (Figura 14 – 3) que permitem alterar a 

largura das três colunas de widgets.

Figura 14 – Área de conteúdo
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 A interface de adição de conteúdos é revelada quando o utilizador faz clique na bar-

ra intitulada “mais conteúdo”. Esta interface divide–se em três áreas: Categorias, Widgets 

Essenciais e Adicionar Feed (Figura 15). A primeira área apresenta ao utilizador widgets organi-

zadas de acordo com uma categorização lógica decidida pela aplicação. Já a segunda área 

apresenta os widgets mais importantes do momento e é orientada a novos utilizadores que 

não desejem explorar todos os conteúdos existentes. Os conteúdos disponíveis nesta secção 

poderão variar ao longo do tempo. Finalmente, a área Adicionar Feed possibilita ao utiliza-

dor criar automaticamente um widget de consumo de feeds RSS através da introdução di-

recta da URL do site desejado (Figura 16).

Figura 15 – Estrutura de categorias do menu “Adicionar Conteúdo”

Figura 16 – Adição de feed através de introdução directa da URL

57



 Todo o conteúdo adicionado ao espaço pessoal do utilizador é apresentado sob a 

forma de widgets, pequenas aplicações que integram código interno ou externo à aplicação 

na qual são inseridas. No PLE SAPO Campus, cada widget é representada por um módulo 

individual, com vários parâmetros modi�cáveis pelo utilizador. Estes módulos são arrastá-

veis, oferecendo ao utilizador a hipótese de personalizar o seu ambiente. Cada módulo é 

constituído por três secções distintas: a barra superior, contendo o título do módulo 
(Figura 17 – 1)  e as ferramentas que permitem controlá–lo (Figura 17 – 2), a área de conteúdo 
(Figura 17 – 3), variável consoante o widget executado dentro do módulo e, �nalmente, a área de 

edição (Figura 17 – 4), onde são alteráveis várias con�gurações do widget. As opções disponíveis 

neste ecrã variam de widget para widget (Figuras 17 & 18).

Figuras 17 & 18 — Anatomia geral de um widget, no seu estado normal e com o ecrã de configuração visível, respecti-
vamente.
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 A plataforma do PLE SAPO Campus foi idealizada com o conceito de �exibilidade 

em mente. Deste modo, os widgets através dos quais é acrescentado conteúdo ao espaço do 

utilizador podem ser desenvolvidos independentemente e por equipas separadas. No entan-

to, dado que este estudo se concentra no problema do consumo de informação, foi desen-

volvido no seu âmbito um widget com o papel de leitor de notícias. Estas notícias podem 

provir de qualquer site desejado pelo utilizador, desde que este disponibilize um link para 

um feed RSS. As Figuras 17 & 18 demonstram a interface desta aplicação leitora de notícias. 

Os títulos das notícias são apresentados por ordem cronológica inversa, acompanhados da 

sua data de publicação e, opcionalmente, de um resumo do corpo da notícia. Por forma a 

manter um tamanho vertical considerado razoável, recorre–se à paginação das notícias. O 

número de itens mostrados por página é con�gurável pelo utilizador.

 Para consultar uma notícia em maior detalhe, o utilizador pode fazer clique sobre a 

mesma no widget. Surge então no ecrã uma janela modal (Figura 19 – 1) que permite consultar o 

corpo da notícia escolhida (Figura 19 – 2). É também providenciado um link para a notícia na 

página original (Figura 19 – 3), caso o corpo disponibilizado no feed RSS não esteja completo. 

Uma barra lateral apresenta as restantes notícias disponíveis no widget (Figura 19 – 4), permi-

tindo uma navegação fácil e rápida entre notícias. Finalmente, uma barra superior apresen-

ta o título do widget (Figura 19 – 5), o número de notícias por ler (Figura 19 – 6), um botão que mar-

ca todas as notícias como lidas (Figura 19 – 7) e um botão que fecha a janela modal (Figura 19 – 8).

Figura 19 – Ecrã modal de leitura de notícias

59



7.2. Metodologia de Design

Design orientado a objectivos

A principal meta de qualquer objecto de design de interacção é a de que os seus utilizadores 

�nais o consigam utilizar da maneira mais fácil, intuitiva e produtiva possível. A forma de 

alcançar este tipo de experiência de utilização reside na forma como se ultrapassa a barreira 

invisível entre a aplicação e o utilizador, ou seja, entre o conjunto de acções que a aplicação 

suporta e os objectivos reais dos seus utilizadores. Esta �loso�a é conhecida como 

Goal–Directed Design, e foi desenvolvida por Alan Cooper (2007) como ferramenta de 

apoio ao designer, para que este possa compreender os objectivos dos seus utilizadores, e 

portanto desenhar sistemas interactivos que respondam a esses objectivos.

 Os objectivos do utilizador existem externamente à aplicação. Aos utilizadores, na 

sua grande maioria, não importa saber como funciona a aplicação. Mesmo quando isso 

acontece, geralmente este objectivo é encapsulado por um maior: por exemplo, um empre-

gado pode considerar que dominar uma certa aplicação lhe dará direito a uma promoção. 

O objectivo é a promoção, e a aplicação é apenas um obstáculo entre o utilizador e o seu 

objectivo.

 O modo mais correcto de implementar uma metodologia de design orientada a ob-

jectivos implica pesquisar profundamente o público–alvo da aplicação, criar personas con-

tra as quais testar ideias e iterações da interface e criar algo que funcione de acordo com as 

expectativas e contextos de utilização desse público–alvo.
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 Contudo, um grande obstáculo à aplicação desta �loso�a em contextos reais reside 

no facto de ser necessária uma profunda compreensão dos potenciais utilizadores da aplica-

ção. Este obstáculo pode dividir–se em dois problemas distintos. O primeiro, mais simples, 

baseia–se pura e simplesmente em restrições temporais. No mundo real, em que aplicações 

inteiras que deveriam ser desenhadas e implementadas em seis meses têm um prazo de seis 

semanas, é extremamente difícil conduzir sessões de testes exaustivas e criar personas credí-

veis e realmente úteis. O segundo problema, bastante mais pernicioso, está relacionado com 

o facto de as maiores decisões quanto à interface de uma aplicação serem tomadas de acor-

do com a opinião de um grupo de utilizadores testados. Este grupo pode causar com que a 

aplicação funcione melhor para si à custa de que funcione pior para o resto dos utilizadores. 

Donald Norman, no seu artigo “Human–Centered Design Considered Harmful” 43 defende 

que, “quanto mais algo é talhado de acordo com gostos, desgostos, capacidades e necessida-

des particulares de um público–alvo, menos apropriado será para os restantes”.

Design Centrado na Actividade

Com base neste problema, Norman propõe uma solução centrada na actividade. Defende 

que muitas tecnologias e produtos alcançaram o sucesso não como resultado na profunda 

compreensão dos seus utilizadores mas, ao invés, por causa “de um profundo conhecimento 

das actividades que deveriam ser realizadas”.

 A verdade é que muitas aplicações Web parecem alcançar, de facto, sucesso quando 

são orientadas por um designer autoritativo que ignore quase totalmente os seus utilizado-

res. A empresa 37Signals 44 , responsável por vários produtos bem–sucedidos, entre eles a 

bem conhecida ferramenta de gestão de projectos Basecamp 45, é um bom exemplo desta 

�loso�a. No caso particular do Basecamp, a equipa percebeu que a gestão de projectos era 

uma actividade centrada largamente na comunicação entre pessoas, e criaram um sistema 

que possibilita e encoraja a colaboração, em vez de focarem os seus esforços de desenvolvi-

mento em ferramentas consideradas mais “normais”, como tabelas e grá�cos.
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 Esta aplicação funciona não porque suporta o conceito de gestão de projectos mas 

porque entende e suporta a actividade de gestão de projectos. A equipa não estudou exten-

sivamente os utilizadores de aplicações de gestão de projectos já existentes, tendo de facto 

pensado a aplicação apenas para uso interno: a equipa necessitava de gerir projectos, e, as-

sim, desenharam uma aplicação que suporta de facto a actividade.

 O PLE do SAPO Campus foi idealizado com base nesta metodologia. O objectivo 

base era o de oferecer um ambiente integrado que suportasse não só a consulta e leitura de 

notícias na Web mas que suportasse também uma extensa gama de outros serviços associa-

dos tanto à instituição como ao utilizador. A visão é a de um espaço que pode receber, ar-

mazenar e mostrar todo o tipo de informação que o utilizador deseje, e que o faça dentro de 

uma interface consistente.
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7.3. Utilizadores

Apesar da metodologia de design escolhida não con�ar demasiado em segmentos especí�-

cos do público–alvo para tirar conclusões quanto à validade das interfaces desenhadas, é 

necessário estabelecer um conjunto de asserções generalizadas sobre a forma como as pes-

soas utilizam aplicações de so�ware no mundo real.

 A maioria dos utilizadores, em vez de dominarem completamente as aplicações que 

utilizam diariamente, tendem a aprender apenas 20% do que a aplicação é capaz de fazer 

(Hoekman, 2007). De facto, é comum para um utilizador de uma aplicação como o 

Microso� Word 46 tentar esconder ou simplesmente ignorar a maioria das ferramentas que a 

aplicação oferece. Esta constatação está relacionada com o que foi dito anteriormente sobre 

design orientado a objectivos: a maioria das pessoas aprende a utilizar uma aplicação da 

forma que melhor resolve os seus problemas e evita expandir o seu conhecimento sobre a 

mesma. Outro facto interessante é que, na sua generalidade, os utilizadores apenas memori-

zam uma maneira de usar a aplicação: alguns preferem menus, outros ícones e outros ainda 

atalhos de teclado. Muito poucas pessoas memorizam maneiras alternativas de realizar ope-

rações menos básicas (nesse caso, é possível que conheçam várias ou todas as maneiras).

Modelos Mentais

Uma tendência comportamental facilmente veri�cável é a de que as pessoas formam uma 

opinião sobre como algo funciona e manter �xa essa opinião. Ou seja, voltando ao caso da 

aplicação Microso� Word, esta é uma aplicação que a maioria das pessoas associa natural-

mente à actividade de processamento de texto, embora ofereça funcionalidades 

semi–avançadas de construção de tabelas. Por sua vez, a maioria das pessoas associa a acti-

vidade de construir uma tabela a um outro so�ware, o Microso� Excel.
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 Os utilizadores também formam opiniões sobre o modo como as aplicações funcio-

nam. Não se preocupam, por exemplo, com o facto de que, quando editam e gravam um 

texto no so�ware de processamento de texto, este crie uma série de �cheiros temporários 

com as alterações mantendo o �cheiro originalmente aberto intacto até que o programa seja 

fechado. Para o utilizador comum, fazer clique em “Guardar” guarda tudo o que ele escre-

veu no �cheiro que vê no seu ambiente de trabalho. O importante para o utilizador �nal 

não é como a aplicação funciona, mas como este acha que funciona. Isto é um exemplo de 

um modelo mental (Hoekman, 2007).

 Para que um utilizador se sinta bem ao utilizar uma aplicação, é necessário que sinta 

que a percebe. Tornar esta percepção o mais simples possível — mesmo que incorrecta — é 

uma boa prática de design de interfaces. Desde que o utilizador consiga cumprir os seus 

objectivos com a sabedoria que detém, pouco importa se a sua percepção de como funciona 

uma aplicação é ou não exacta.

 Por outro lado, um modelo de implementação é algo que re�ecte o que ocorre no 

sistema. Um caso comum é a linha de comandos presente na maioria dos Sistemas Operati-

vos actuais. A sua interface força a compreender como o sistema armazena os �cheiros e 

qual a sintaxe correcta dos comandos a executar. Apagar um �cheiro implica conhecer a 

sua localização exacta no sistema. Num modelo mental, bastaria fazer clique em cima do 

dito �cheiro e arrastá–lo até um ícone com a forma de um caixote de lixo.
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 Existem várias formas de desenhar uma aplicação tendo em consideração o modelo 

mental dos seus utilizadores:

• Uma primeira fase consiste em eliminar parte das possibilidades de escolha ou con-

�guração. Uma ocorrência comum em muitas aplicações Web, construídas inteira-

mente por programadores, é a existência de demasiadas opções e con�gurações pos-

síveis. Todas estas escolhas oferecem liberdade e altos níveis de controlo aos utiliza-

dores sacri�cando a facilidade de utilizar o sistema. A interface é desnecessariamen-

te complicada e o trabalho de um utilizador típico é di�cultado. Todas estas possibi-

lidades de escolha devem ser substituídas por pré–con�gurações sensatas, que cu-

bram as necessidades da maior parte dos utilizadores. Esta abordagem sacri�ca a 

liberdade de escolha, mas simpli�ca a vida à maior parte dos utilizadores.

• Uma segunda fase reside na forma como são mostrados ao utilizador erros do sis-

tema. Muitas vezes, são apresentadas mensagens de erro crípticas que pouco signi�-

cam para o utilizador que as lê. Na verdade, estas mensagens só signi�cam algo para 

os programadores da aplicação e devem ser totalmente ocultadas ao utilizador. Em 

princípio, a aplicação deve tentar prevenir ou evitar erros mas, caso seja necessário 

mostrar uma mensagem de erro, esta deve ser amigável, não revelar quaisquer deta-

lhes internos ao sistema e oferecer uma ou mais soluções ao utilizador.
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7.4. O que construir

Assumindo que a generalidade dos utilizadores apenas utiliza 20% das funcionalidades de 

uma aplicação, é necessário não cair na falácia de introduzir demasiadas funcionalidades 

numa aplicação.

 Ferramentas que sejam apenas utilizadas por 10% dos utilizadores ou apenas 10% 

do tempo total de utilização da aplicação são um problema, pois di�cultam o acesso e com-

petem com os restantes 90% das ferramentas.

 Geralmente, introduzir mais funcionalidades acarreta um esforço de desenvolvi-

mento superior, mais tempo a corrigir bugs, mais tempo a criar materiais de suporte ao uti-

lizador e mais tempo despendido em assistência técnica.

 Por cada funcionalidade adicionada, o nível de frustração dos utilizadores de uma 

aplicação pode aumentar exponencialmente. Há que considerar o facto de que, ao mesmo 

tempo que alguém utiliza uma aplicação, utiliza em conjunto um rol de outras aplicações, 

cada qual com os seus problemas especí�cos. Introduzir uma funcionalidade nova pode 

signi�car sobrecarregar ainda mais um utilizador, e di�cultar ainda mais o seu trabalho.

 Resumindo, ao desenhar uma aplicação, o foco não deve estar nas suas funcionali-

dades, mas sim em focalizar e direccionar a aplicação o mais possível à actividade que pre-

tende suportar. A aplicação deve ser óbvia, fácil de explicar a qualquer pessoa. Cada funci-

onalidade deve existir somente para suportar a actividade escolhida.

 Na fase de conceptualização de uma aplicação, devem ser discutidas todas as ideias 

e funcionalidades que podem, potencialmente, ser integradas na aplicação. Após ser compi-

lada uma lista extensiva de funcionalidades, a maioria deve ser deixada de lado. Candidatos 

óbvios à remoção são funcionalidades que, quando apresentadas, são precedidas pela frase 

“Seria interessante se...”. Estas funcionalidades e ideias não fazem parte da �loso�a nuclear 

da aplicação, e tornam a aplicação mais complicada de utilizar e a interface menos óbvia do 

que deveria ser.
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 No seu livro Getting Real (2006), a equipa 37Signals a�rma o seguinte sobre este 

problema:

“Mantenha apenas o que é verdadeiramente essencial. Pense no que quer que o 

seu produto seja e corte essa lista em metade. Retire funcionalidades até que res-

tem só apenas as mais essenciais. De seguida, repita este processo.”

 Esta a�rmação é semelhante à Terceira Lei da Usabilidade proferida por Steve Krug, 

no seu livro Don’t Make Me �ink (2004):

“Corte metade das palavras em cada página, e depois corte metade do que res-

tar.”

 A ideia fundamental nestas a�rmações é que a simplicidade é da maior importância. 

A simplicidade deixa que a mensagem seja comunicada claramente, sem ruído de fundo.

Less is More

O adágio Less is More, ou Menos é Mais, é bem conhecido em várias áreas do Design. É con-

tudo, especialmente importante no ecossistema da Web.

 O princípio de Pareto 47 , conhecido como a regra dos 80–20, a�rma que 80% das 

consequências advêm de 20% das causas. Posto em termos de design de interface, signi�ca 

que 80% da utilidade de uma aplicação tem origem em 20% das suas funcionalidades. 

 Por forma a criar aplicações mais direccionadas, estas devem ser construídas con-

centrando–se apenas nos 20% de funcionalidades que captarão 80% dos utilizadores. Deste 

modo, é possível conseguir construir aplicações sólidas e funcionais em prazos reduzidos.
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7.5. Facilitar a progressão na aplicação

Teoricamente, poderia pensar–se que um utilizador, ao utilizar diariamente uma aplicação, 

vá gradualmente aumentando a sua compreensão da mesma proporcionalmente: quanto 

mais tempo utilizar a aplicação, mais pro�ciente nesta se torna o utilizador.

 De facto, o que acontece com a maioria dos utilizadores é o seguinte: estes apren-

dem o necessário para que consigam ser produtivos com a aplicação, e mantêm este nível de 

pro�ciência até que exista uma razão su�cientemente apelativa o su�ciente para aprender 

mais. Geralmente, esta razão não se apresenta.

 No seu livro �e Inmates are Running the Asylum, Alan Cooper (2004, apud 

Hoekman) refere que o nível de pro�ciência de um utilizador não se divide igualmente nos 

três níveis de Iniciado, Intermédio e Avançado. Na verdade, a maioria dos utilizadores nunca 

atinge o nível de Avançado. A maioria nunca passará do nível Intermédio. Além disso, utili-

zadores Iniciados tendem a rapidamente aprender a utilizar uma aplicação, chegando a 

grande velocidade ao que Cooper intitula de Intermédio Perpétuo. Isto signi�ca que, ao de-

senhar uma aplicação, é geralmente errado fazê–lo tendo apenas em conta utilizadores ini-

ciados ou experientes. A maioria dos utilizadores encontra–se no nível intermédio.

 Desta forma, focar os esforços de desenvolvimento nas funcionalidades a serem uti-

lizadas pelos utilizadores intermédios aumenta a simplicidade, utilidade e usabilidade da 

aplicação, já que podem ser deixadas de fora funcionalidades mais obscuras destinadas a 

utilizadores avançados, e que, tipicamente, requerem maiores custos de desenvolvimento.

 Contudo, é crucial oferecer aos utilizadores meios para que possam aprender a utili-

zar a aplicação, para que estes possam fazer facilmente a transição de utilizador iniciado 

para um intermédio. Ao orientar o processo de design a utilizadores intermédios, é necessá-

rio que estes meios de aprendizagem não incomodem os utilizadores assim que estes dei-

xem de necessitar deles. Deve ainda ser considerado que funcionalidades devem ter maior e 

menor destaque.

 Uma das maiores barreiras que uma aplicação Web deve saber ultrapassar é a de 

como fazer com que os utilizadores recém–chegados consigam rapidamente começar a uti-

lizar a aplicação.
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Tutoriais

Existem várias maneiras de resolver o problema acima mencionado, sendo algumas das so-

luções mais comuns a utilização de guias de “Como Começar”, mostrado ao utilizador na 

primeira vez em que inicia sessão na aplicação, ou vídeos que mostram rapidamente aos 

novos utilizadores o que a aplicação é capaz de fazer e como consegui–lo.

 Estas ajudas são, no entanto, geralmente utilizadas fora de contexto. Vídeos e guias 

de utilização rápida de pouco servem ao utilizador quando este não consegue consultar a 

informação ao mesmo tempo que utiliza a aplicação. Isto acontece porque, geralmente, es-

tes recursos de ajuda são mostrados em janelas diferentes da aplicação.

Wizards

Outro método a que muitas aplicações recorrem são os chamados wizards, que, basicamen-

te, são uma sequência de ecrãs mostrados passo a passo durante os quais o utilizador deve 

decidir quais as con�gurações iniciais com que deseja começar a utilizar a aplicação. Embo-

ra este tipo de estratégia possa por vezes dar frutos, já que alguns destes wizards aproveitam 

para, ao longo do processo, dar a conhecer ao utilizador as funcionalidades mais importan-

tes da aplicação, a maioria falha nalguns factores–chave.

 Os wizards tendem a fazer demasiadas perguntas ao utilizador, cedo demais, ao pe-

dir a este que decida como quer utilizar a aplicação. O problema é que o utilizador não tem 

ainda qualquer experiência com a aplicação, o que torna as suas respostas puramente espe-

culativas. Outro problema reside no facto de raramente ser claramente comunicado ao uti-

lizador que as escolhas que �zer são reversíveis no futuro, causando desnecessariamente 

sentimentos de ansiedade em utilizadores que, por ainda terem pouco tempo investido na 

aplicação, podem facilmente desistir de a utilizar. Finalmente, a própria presença de um 

wizard revela muitas vezes falta de planeamento e tomada de decisões por parte dos 

designers; é muito mais interessante, do ponto de vista de um utilizador, entrar rapidamente 

numa aplicação na qual foram de�nidas opções iniciais adequadas, e aprender a utilizar a 

aplicação enquanto a explora.
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Ecrãs de boas–vindas

Muitas aplicações pensadas para um ambiente desktop oferecem ecrãs de boas–vindas: a 

Creative Suite da Adobe 48 é um bom exemplo desta prática. Estes ecrãs são apresentados ao 

utilizador quando a aplicação é aberta, fornecendo–lhe ligações rápidas para documentos 

de apoio à utilização da ferramenta ou exemplos práticos. Novamente, estes ecrãs sofrem do 

mesmo problema referido anteriormente: enquanto utiliza estes recursos, o utilizador não 

está geralmente numa janela real da aplicação. É certamente possível obter conhecimento 

numa janela e aplicá–lo noutra, mas é somente possível concentrar–se numa janela de cada 

vez, o que di�culta desnecessariamente o processo de aprendizagem.

 Estes ecrãs de boas–vindas devem ser integrados na própria área de trabalho da 

aplicação e devem fazê–lo de uma maneira contextual (ou seja, mostrar orientações e dicas 

relevantes apenas para o que está no ecrã principal num dado momento). Isto pode ser con-

seguido reservando uma área especial para o ecrã de boas–vindas, por exemplo. Deve no 

entanto ter–se o cuidado de permitir esconder temporária ou de�nitivamente esta janela.

Ajudas contextuais

Uma maneira comum de ajudar utilizadores novos a começar rapidamente a utilizar a apli-

cação é oferecer pequenas ajudas contextuais. A implementação mais comum deste tipo de 

ajudas aparece na forma de pequenos balões de texto que surgem perto do elemento de in-

terface relevante. O texto dentro destes balões deve ser curto e conciso, já que o objectivo é 

ajudar o utilizador e não interromper o seu �uxo de trabalho. Este tipo de balões de texto 

pode ser despoletado automaticamente ou através de intervenção directa do utilizador.

Utilizar o espaço em branco

Em aplicações Web como o PLE do SAPO Campus, que são dependentes de conteúdo cria-

do ou adicionado pelos utilizadores, é importante saber como aproveitar o espaço em bran-

co. O conceito de espaço branco, neste caso, signi�ca o espaço que cabe ao utilizador preen-

cher com o seu conteúdo.
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 Para alguns indivíduos, uma tela em branco serve como agente motivador e catali-

sador da criatividade. Contudo, para a maioria dos utilizadores que estão a dar os primeiros 

passos numa aplicação, poderá ser algo inibidor e até mesmo assustador.

 Para minimizar o impacto destes momentos, é importante preencher esta tela em 

branco com algo realmente útil para o utilizador. Não só serve como uma ajuda à iniciação 

na aplicação, como pode mesmo ser uma força motivadora para o utilizador começar a cri-

ar o seu próprio conteúdo, algo que é geralmente difícil de conseguir.

 Uma forma de conseguir isto numa aplicação como o PLE do SAPO Campus, base-

ada em pequenas widgets de conteúdo, é carregando algumas destas widgets no ambiente do 

utilizador no momento do seu primeiro início de sessão. Quanto mais variado for o conte-

údo dessas widgets, mais rapidamente se dá a entender ao utilizador quais as potencialida-

des da aplicação. Desta forma, é fácil para um utilizador recém–chegado perceber o aspecto 

que as suas páginas poderão ter investindo alguns minutos na aplicação.

Escolher boas definições padrão

Embora já tenha sido discutido brevemente numa secção anterior, é crucial salientar a im-

portância de oferecer boas de�nições padrão numa aplicação Web. Disponibilizar opções e 

con�gurações para demasiados aspectos da aplicação pode desencorajar a exploração da 

aplicação e portanto a sua rápida aprendizagem.

 Tipicamente, os utilizadores não desejam con�gurar e personalizar as suas aplica-

ções tanto quanto os seus programadores pensam. A verdade é que a maioria dos utilizado-

res mantêm as con�gurações padrão assumidas pelo sistema. Isto torna a escolha de boas 

de�nições padrão uma decisão extremamente importante. A primeira impressão que uma 

aplicação Web dá aos seus utilizadores é decisiva, e as con�gurações padrão têm grande 

impacto sobre a mesma.
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 Jakob Nielsen, num artigo intitulado �e Power of Defaults 49, escrito na sua coluna 

Alertbox, escreve o seguinte:

“Os utilizadores confiam nas configurações padrão em muitas áreas do design de 

interface. Por exemplo, raramente utilizam funcionalidades de personalização 

avançadas, tornando importante a optimização das configurações iniciais, já 

que estas são as que normalmente os utilizadores mantêm.”

 Uma boa con�guração padrão bene�cia a maior parte dos utilizadores de uma apli-

cação. Embora possam ser mantidas opções caso o utilizador necessite delas, devem ser as-

sumidas automaticamente as opções que bene�ciem o maior número de utilizadores possí-

vel.

 O verdadeiro objectivo de assumir con�gurações padrão não é o de acabar com as 

tradicionais opções, mas sim oferecer as opções mais lógicas automaticamente fornecendo 

opções alternativas caso sejam necessárias. Estas opções são geralmente melhor apresenta-

das no próprio contexto da aplicação. Ao invés de relegar estas opções para ecrãs externos à 

aplicação, onde o utilizador não consegue visualizar o impacto prático das suas escolhas, 

estas opções deve ser integradas nos ecrãs principais da aplicação, preferencialmente junto 

aos elementos de interface sobre os quais têm impacto.
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7.6. Padrões de Design

Na sua acepção geral, padrões são características estruturais e comportamentais que tor-

nam vários objectos, como uma interface Web, mais fáceis de compreender e utilizar.

 Deste modo, podemos entender um padrão de design como uma descrição de boas 

práticas, que oferecem soluções comuns para problemas de design. Não são componentes 

pré–feitos, já que cada implementação de um padrão difere ligeiramente de outra.

 Existem vários padrões de design conhecidos, mas nesta secção serão apenas expli-

citados os mais relevantes à interacção no PLE do SAPO Campus.

Padrões de utilização

Apesar de cada indivíduo ser único, as pessoas tendem a comportar–se de forma previsível. 

É portanto possível de�nir um conjunto de padrões de comportamento facilmente observá-

vel durante testes com utilizadores.

Exploração Segura

Quando um utilizador sente que pode explorar uma interface sem graves consequências, a 

actividade de aprendizagem é mais facilitada em relação a um utilizador ao qual não é dada 

liberdade de exploração. Como suportar, então, a actividade exploratória? Nas páginas Web 

tradicionais, a maneira mais comum consiste na utilização do botão “Retroceder” presente 

nos browsers. Uma outra opção, tradicionalmente ligada a aplicações desktop, utiliza botões 

ou atalhos de teclado para “desfazer” acções do utilizador. A opção de “desfazer” permite ao 

utilizador efectuar qualquer alteração ao seu trabalho com a segurança de que, se necessitar, 

pode voltar facilmente a um estado anterior. Este padrão (reversão de acções multi–nível) 

será explorado em mais detalhe numa secção posterior. 

Memória Espacial

Quando um utilizador manipula um objecto ou documento e, mais tarde, tenta reencon-

trá–lo, muitas vezes fá–lo lembrando–se do local onde o deixou, em vez de tentar recordar 

o seu nome.
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 O exemplo mais comum da aplicação deste padrão é a metáfora do ambiente de tra-

balho, presente na grande maioria dos sistemas operativos actuais. Muitos dos seus utiliza-

dores utilizam o fundo do ambiente de trabalho para guardar aplicações utilizadas mais 

frequentemente, documentos e �cheiros importantes ou nos quais se encontram a trabalhar 

no momento, etc. Estes utilizadores utilizam a memória espacial para localizarem objectos 

neste ambiente, criando naturalmente as suas próprias estratégias de agregação, ou utilizan-

do referências lógicas como “o objecto está no canto superior do ambiente de trabalho”.

 É devido a este factor que muitas aplicações dispõem elementos de interface co-

muns em sítios previsíveis (sendo um dos exemplos mais observáveis a disposição sequen-

cial dos botões “OK” e “Cancelar”).

 Quando a utilização de uma aplicação envolve a manipulação de vários tipos de ob-

jecto (como o caso dos widgets no PLE do SAPO Campus) é positivo deixar que o utilizador 

os mova e reorganize da forma que desejar, já que é mais provável que este os localize mais 

facilmente nas utilizações subsequentes.

Organização de conteúdo

Os padrões que fazem parte desta secção dizem respeito à arquitectura de informação na 

aplicação, i.e., o modo como são divididos os vários conceitos que constroem a aplicação 

em áreas lógicas de acção.

Extras a pedido

A ideia base deste padrão consiste em mostrar imediatamente apenas o conteúdo mais im-

portante, ocultando os restantes elementos de interface considerados secundários. Estes 

elementos, no entanto, estão acessíveis ao utilizador através de uma acção simples.

 Uma interface simples é muitas vezes superior a uma mais complexa, especialmente 

para novos utilizadores ou para utilizadores que não necessitem de todas as funcionalidades 

existentes.
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 Os widgets utilizados no PLE do SAPO Campus (Figura 20) recorrem a este padrão 

para ocultar as suas opções de con�guração, que permitem ao utilizador alterar o compor-

tamento ou aspecto do widget. Deste modo, a densidade de informação é diminuída e o 

painel de edição, não indispensável à utilização normal da plataforma, apenas é mostrado 

quando o utilizador o deseja.

 O espaço de adição de conteúdo (Figura 21) é também orientado segundo este padrão 

de design, sendo apenas revelado quando o utilizador faz clique sobre a barra “adicionar 

conteúdo”.

Figura 20 – O ecrã de configuração de um widget é um caso da aplicação deste padrão.

Figura 21 – Outro “extra a pedido”, desta vez no menu de adição de conteúdo.
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Navegação e ajudas à localização

Os padrões incluídos nesta secção lidam com o problema típico da navegação numa aplica-

ção. Ajudam os utilizadores a saber onde se encontram em dado momento, para onde ir a 

seguir e como chegar de um sítio a outro na aplicação.

Navegação Global

Utilizando uma secção �xa na página, é mostrada uma série consistente de links ou botões 

que levam o utilizador até às secções chave da aplicação.

 A Navegação Global deve ser utilizada quando a aplicação em questão necessita de 

oferecer secções lógicas diferentes ou várias ferramentas distintas. Nestes casos, é normal 

que o utilizador deseje ou necessite de navegar rapidamente entre estas secções.

 Na Web, este padrão é uma convenção bastante �rmada e os utilizadores de uma 

aplicação Web esperam que este tipo de navegação esteja sempre presente. A Navegação 

Global, no entanto, ao re�ectir a hierarquia de maior ordem na interface, ajuda a perceber a 

estrutura do mesmo ao longo dos vários ecrãs da aplicação. Facilita também a exploração, 

ao permitir uma transição simples entre várias secções. 

 A utilidade deste padrão pode ser aumentada recorrendo a um mecanismo de sina-

lização que informe o utilizador da secção em que se encontra a um dado momento.

Figura 22 – A navegação global do PLE do SAPO Campus.
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Separadores de Módulos

A utilização de uma série de links formatados como separadores, posicionados directamen-

te acima do conteúdo, é uma solução comum quando o objectivo é permitir acesso a conte-

údo em situações de espaço limitado ou quando não é desejável o refresh da página. Este 

padrão de interacção deve ser utilizado quando os diferentes conteúdos não necessitem de 

ser visualizados em contexto com os restantes. A utilização de separadores é baseada na 

metáfora real presente nas pastas de arquivo, que os utilizam para separar secções de conte-

údo.

 Devem existir entre dois a dez separadores 50, e os seus nomes devem ser curtos e 

facilmente previsíveis. Os separadores devem ser apresentados numa única linha imediata-

mente acima do painel de conteúdos. No caso de existir um número elevado de separado-

res, devem ser providenciados mecanismos que permitam ao utilizador deslocar–se hori-

zontalmente entre todos os separadores utilizando apenas o espaço útil da barra de separa-

dores. O separador seleccionado deve apresentar contraste visual su�ciente que indique o 

seu estado activo.

Figura 23 – Exemplo da barra de separadores no PLE.
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Janela Modal

Quando a aplicação entra num estado em que, para que possa prosseguir, seja necessária 

alguma acção por parte do utilizador, deve recorrer–se a este padrão de design. Tipicamen-

te, é apresentada uma nova janela sobreposta às janelas normais da aplicação. Esta nova ja-

nela impede o utilizador de navegar para outras secções da aplicação até que o problema em 

questão seja resolvido.

 Ao invalidar todas as possibilidades de navegação, uma janela modal força o utiliza-

dor a lidar com determinada situação no momento em que surge. Assim que o problema 

for resolvido, o utilizador é levado de volta para o ecrã de onde veio.

 É necessário exercer alguma contenção na utilização de janelas modais, já que estas 

podem interromper o �uxo de trabalho do utilizador. Quando utilizada apropriadamente, 

uma janela modal direcciona a atenção do utilizador para uma decisão importante que ne-

cessita de ser tomada ou permite que este se foque num conjunto de conteúdos especí�cos.

 Devem ainda ser providenciados mecanismos que permitam ao utilizador sair da 

janela modal e voltar à aplicação: botões textuais claramente identi�cados ou grá�cos que 

utilizem metáforas facilmente reconhecíveis, atalhos de teclado comuns, etc.

Figura 24 – A interface de leitura de notícias é um caso de utilização de uma “janela modal”.
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Acções e comandos

Os padrões inseridos nesta categoria dizem respeito a elementos de interface que manipu-

lam e controlam a experiência de utilização da aplicação. Bons exemplos destes padrões são 

as típicas acções de copiar/colar ou arrastar/largar. Dado que muitas destas funcionalidades 

foram introduzidas nas interfaces digitais desde muito cedo na história do design de inter-

acção digital, é necessário respeitar uma série de convenções e implementar estes padrões 

de maneira a que a maioria dos utilizadores os possa utilizar com pouca ou nenhuma ne-

cessidade de aprendizagem.

Reversão de Acções Multi–Nível

Essencialmente, a implementação deste padrão consiste em oferecer ao utilizador um modo 

simples de reverter uma série de acções por ele executadas.

 Deve ser utilizado quando a interface da aplicação é altamente interactiva e comple-

xa. Casos comuns incluem clientes de e–mail, ferramentas de autor, so�wares de modelação 

grá�ca, entre outros.

 A capacidade de “desfazer” uma longa sequência de operações oferece aos utilizado-

res a sensação de que a interface permite uma exploração segura. Enquanto aprende como 

trabalhar com a interface da aplicação, o utilizador sente–se con�ante em experimentar vá-

rias operações, sempre com a segurança de que nada do que faça é irreversível. 

 Assim que o utilizador esteja familiarizado com a aplicação, a possibilidade de “des-

fazer” acções permite que este a utilize com maior rapidez uma vez que, caso aconteça al-

gum deslize ou click acidental, tudo o que necessita de fazer para voltar atrás é carregar num 

botão ou pressionar uma combinação de teclas.

 Além disto, a Reversão de Acções Multi–Nível permite a utilizadores avançados ex-

plorar, muito rapidamente, várias abordagens diferentes ao seu trabalho. Utilizando uma 

aplicação de manipulação de imagens, por exemplo, um utilizador experiente pode aplicar 

uma série de �ltros a uma imagem e, se o efeito �nal não for o desejado, rapidamente “des-

fazer” todas as operações anteriores e reverter ao estado original da imagem.

 Por forma a implementar correctamente uma estrutura de Reversão de Acções é ne-

cessário de�nir um modelo sólido do que constitui uma “Acção”. Geralmente, qualquer ac-

ção que altere um �cheiro, ou que tenha um efeito permanente, deve ser reversível.
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 A lista de acções reversíveis deve ser construída de forma a que as operações mais 

recentes apareçam no seu topo e cada reversão deve reverter a operação no topo da lista. 

Esta lista deve oferecer pelo menos dez a doze níveis de profundidade.

 No PLE do SAPO Campus, (Figura 24) existe a possibilidade de reverter apenas as ac-

ções consideradas mais destrutivas, ou seja, a remoção de um widget ou separador, separa-

das em listas de acções reversíveis distintas. As listas oferecem um nível de profundidade 

teoricamente ilimitado mas não permitem escolher qual a operação a anular; é sempre anu-

lada a última operação efectuada.

Figura 24 – Exemplo da interface de reversão de acções presente no PLE.
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Módulos Arrastar/Largar

Quando é objectivo de uma aplicação Web oferecer ao utilizador a possibilidade de perso-

nalizar o layout da sua página pessoal, este padrão oferece um bom esquema de interacção a 

seguir. O utilizador pode reorganizar a posição na página de cada módulo através de mani-

pulação directa com o rato, sem ter de aceder a uma página de con�guração do layout.

 Este tipo de interacção, embora simples à primeira vista, envolve uma grande com-

binação de eventos de estado, normalmente denominados de momentos interessantes. Além 

disto, existem vários elementos no ecrã (actores) que podem ser formatados, posicionados 

ou animados em cada um dos estados. 

 De modo a criar a melhor interface de arrastar/largar possível, estes eventos devem 

ser dispostos numa matriz. A matriz de interacções arrastar/largar utilizada nos widgets do 

PLE SAPO Campus é a seguinte:

Página é 
carrega-

da

Mouse 
Hover

Arrastado
Arrastado 
sobre vá-

lido

Arrastado 
sobre in-

válido

Arrasta-
do sobre 
original

Elemento 
aceite

Elemento 
rejeitado

Largado 
sobre ori-

ginal

Conte-
údo da 
página

Cursor

Objecto 
arrastá-

vel

Locali-
zação 

original

Alvo

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Normal
Cursor 
“Move”

Cursor 
“Move”

Cursor 
“Move”

Cursor 
“Move”

Cursor 
“Move” Normal Normal Normal

Normal Normal

Módulo 
de tama-
nho redu-

zido

Módulo de 
tamanho 
reduzido

Módulo de 
tamanho 
reduzido

Módulo 
de tama-
nho re-
duzido

Módulo 
aparece 
na nova 
localiza-

ção

Thumbnail 
desaparece

Thumbnail 
desaparece

Normal Normal

Objecto 
original 

com opa-
cidade 

reduzida

Objecto 
original 

com opa-
cidade 

reduzida

Objecto 
original 

com opa-
cidade 

reduzida

Objecto 
original 

com 
opacida-
de redu-

zida

Espaço é 
preenchi-
do pelo 
módulo 
directa-
mente 
abaixo

Objecto 
original 
volta à 

opacidade 
normal

Objecto 
original 
volta à 

opacidade 
normal

Normal Normal Normal
Aparece 

espaço de 
inserção

N/A N/A
Espaço de 
inserção é 
removido

N/A N/A

Figura 25 – Matriz de interacções do paradigma arrastar/largar empregue no PLE.
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 Existem vários aspectos–chave a ter em conta numa interacção deste género.

 Quando um objecto é arrastado, é importante mostrar claramente ao utilizador o 

que acontecerá quando este largar o objecto em questão. Os dois modos mais comuns de 

fornecer esta indicação ao utilizador são através de um alvo temporário (placeholder) ou um 

alvo de inserção.

 Um alvo temporário funciona da seguinte maneira: cada vez que o utilizador arrasta 

um módulo, abrem–se espaços temporários nos sítios onde este pode ser largado.

 Por sua vez, um alvo de inserção mantém a página estável, já que antes de ser larga-

do algum módulo, nenhum dos módulos restantes altera a sua posição. É inserida uma pis-

ta visual que indica o que acontecerá se o módulo arrastado for largado naquela posição. 

Esta última técnica é utilizada no PLE do SAPO Campus.

Figura 26 – Sequência de acções numa operação de arrastar/largar típica.
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 Devido ao facto deste paradigma de interface não ser ainda comum em páginas 

Web, um dos problemas que surge com alguma frequência é como indicar aos utilizadores a 

sua existência. Uma solução possível reside em oferecer pistas no momento de carregamen-

to da página que indiquem ao utilizador que os módulos presentes na mesma podem ser 

reorganizados via uma acção arrastar/largar. Esta pista deve desaparecer depois da funcio-

nalidade ser utilizada algumas vezes ou após um número �xo de inícios de sessão na aplica-

ção. Outra forma de ajudar a descoberta da metáfora arrastar/largar consiste em alterar o 

cursor do dispositivo apontador. Esta alteração acontece no momento em que o cursor é 

posicionado na área arrastável do módulo (geralmente a barra de título).

 É importante entender que a operação de arraste é uma pré–visualização, e não uma 

operação completa. Nenhum elemento na página deve ser reorganizado até que o objecto 

arrastado seja largado. Deve ser dado a entender ao utilizador o que irá acontecer assim que 

o objecto seja largado, utilizando as estratégias discutidas anteriormente.
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Construção e edição de conteúdo

Os padrões incluídos nesta secção dizem respeito aos vários paradigmas de edição de con-

teúdo. São estas ferramentas de edição que permitem aos utilizadores a produção e altera-

ção de conteúdo numa aplicação..

Edit–in–place

Sucintamente, este padrão permite ao utilizador alterar informação textual directamente no 

texto original. É conseguido utilizando um pequeno editor de texto inserido dinamicamen-

te por cima do texto original, em vez de se utilizar um ecrã separado ou uma janela modal.

 Este padrão deve ser utilizado quando a informação a ser alterada é dependente do 

contexto em que é mostrada. Um bom exemplo é o título de uma fotogra�a, mostrado di-

rectamente abaixo da mesma. A utilização do padrão edit–in–place permite ao utilizador 

alterar rapidamente o título enquanto a fotogra�a permanece visível.

 O campo de edição surge geralmente quando o utilizador faz clique uma ou duas 

vezes sobre o texto a ser editado, e deve ser escondido e substituído pelo texto escrito pelo 

utilizador quando este faz clique em qualquer outro elemento da interface. O campo de in-

serção de texto deve surgir exactamente no mesmo local que o texto original e deve reter as 

mesmas qualidades tipográ�cas.

 Embora este padrão de interacção seja muito utilizado em ambientes desktop, ainda 

não é um paradigma comum em aplicações Web, pelo que devem ser providenciadas pistas 

de utilização. A forma mais comum de conseguir isto consiste em aplicar uma cor de fundo 

suave ao texto alterável no momento em que o utilizador posicionar o cursor do dispositivo 

apontador sobre o mesmo. Quando o cursor deixar de estar posicionado no texto alterável, 

a cor de fundo deve ser revertida para a cor original.
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 A solução aplicada à plataforma em estudo (Figura 27) requer um clique no pequeno 

triângulo à direita do nome do separador que, simultaneamente, torna o texto editável e 

mostra uma pequena janela �utuante que permite con�rmar a alteração, cancelá–la ou apa-

gar o separador.

Figura 27 – A alteração do nome de um separador é efectuada utilizando um mecanismo edit–in–place.
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8. ANÁLISE DOS RESULTADOS

8.1. Caracterização dos participantes

O questionário administrado a cada participante antes dos testes tinha como objectivo 

principal recolher dados relativos à familiaridade com alguns conceitos chave da investiga-

ção. Estes dados permitiram estabelecer uma linha de fundo base segundo a qual os resul-

tados dos testes foram julgados: era crucial tomar em consideração experiências passadas 

com outras aplicações bem como a experiência geral na utilização de tecnologias Web. Só 

assim poderiam ser tiradas conclusões sólidas relativamente às soluções de design de inter-

acção propostas.

Tempo passado online

Estimar o número de horas por semana que cada participante no teste passa na Internet 

permite inferir a sua destreza na utilização de aplicações Web. Apenas um dos participantes 

admitiu utilizar a Internet apenas durante 3 horas por semana, com a maioria dos inquiri-

dos a considerar passar mais de 7 horas semanais online.

Gráfico 1 — Nr. Horas passadas na Internet — Distribuição Global
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Nr. Horas passadas na Internet - Distribuição Global
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 Os resultados demonstrados no grá�co acima permitem considerar um nível aceitá-

vel de destreza por parte dos participantes na utilização de aplicações Web. Este nível de 

experiência pode descortinar problemas na aplicação que não seriam detectados tão facil-

mente por utilizadores menos experientes. Por outro lado, pode também in�uenciar negati-

vamente a percepção tanto do tempo de aprendizagem requerido para a utilização e�caz da 

aplicação como a facilidade em compreender certos paradigmas de interacção.

Conceitos associados ao termo Web 2.0

Os conceitos nucleares tipicamente associados à Web 2.0 constituem grande parte da visão 

do SAPO Campus como serviço e plataforma de conteúdos. O PLE do SAPO Campus foi 

construído em torno destas noções e, como tal, é importante perceber a sensibilidade dos 

participantes no teste ao termo Web 2.0.

 Os nove conceitos apresentados aos inquiridos representam as várias facetas da re-

volução da Web 2.0, estando presentes ideias (como abertura e partilha), ferramentas 

(como Blogs e WIkis) e tecnologias/disciplinas de estudo (APIs e Usabilidade).

 Esta pergunta pretendia obter uma caracterização mais aprofundada da percepção 

de cada indivíduo da Web 2.0, sendo esta útil na apreciação dos resultados do teste de Usa-

bilidade.
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Gráfico 2 — Conceitos associados a Web 2.0 — Distribuição Global

 A Partilha revelou–se como o conceito mais popular, tendo sido assinalada pelos 

oito inquiridos. Imediatamente atrás posicionaram–se os conceitos Blogs, Wikis e Partici-

pação. Os conceitos com menor volume de respostas incluem o de APIs e Usabilidade.

 Partindo destes resultados, pode considerar–se que, na sua maior parte, os inquiri-

dos se inclinam para a utilização da Web como uma ferramenta de comunicação e trabalho. 

A Web é utilizada como um meio para atingir um objectivo e não como um objectivo em si 

mesma. Coincidentemente, este é o tipo de público–alvo que potencialmente mais irá utili-

zar esta ferramenta, e foram os seus problemas e necessidades a força motriz por detrás do 

design de interface da mesma. A colaboração deste tipo de utilizadores no design da ferra-

menta é deste modo considerada fundamental, dado que permite identi�car problemas e 

inconsistências que afectam a maior base de potenciais utilizadores.
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Familiaridade com o conceito de RSS

Devido ao estado actual de desenvolvimento do PLE do SAPO Campus, o único widget dis-

ponível é um leitor de notícias baseado em feeds RSS. Os esforços de desenvolvimento fo-

ram concentrados neste widget especí�co dado que a investigação procura encontrar solu-

ções para o problema do excesso de informação. É, por isso, importante, caracterizar os 

participantes do teste quanto ao seu conhecimento deste conceito. 

Gráfico 4— Familiaridade com o conceito de RSS

 Todos os inquiridos responderam a�rmativamente quando questionados sobre a 

sua familiaridade com o conceito de RSS. Isto torna possível um maior escrutínio da solu-

ção de design apresentada para o consumo de informação no PLE, já que estes utilizadores, 

conhecendo o conceito, serão muito provavelmente também utilizadores de aplicações 

agregadoras de RSS. Isto signi�ca que estes participantes trouxeram consigo uma série de 

expectativas contra as quais avaliaram as funcionalidades de leitura e gestão de informação 

oferecidas pelo PLE. Embora no contexto desta investigação esta experiência seja conside-

rada uma vantagem, existe espaço para que seja considerada como uma desvantagem, já 

que existe a possibilidade de utilizadores que desconheçam a tecnologia não consigam utili-

zar as funcionalidades de agregação de RSS oferecidas pelo PLE tão facilmente.
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Software de agregação de RSS utilizado

Esta questão procura compreender melhor o conjunto de expectativas e hábitos que cada 

utilizador traz consigo ao utilizar pela primeira vez a aplicação testada. No grá�co de análi-

se aos resultados desta questão, �guram as aplicações analisadas na secção Estado da Arte, à 

qual acresce uma categoria intitulada “Outras” onde se agrupam todas as respostas que não 

correspondam a uma das aplicações pré–de�nidas. Este cruzamento com a análise de apli-

cações que, na opinião deste estudo, constituem o Estado da Arte é importante já que per-

mite perceber quais os padrões de interacção de maior sucesso entre os seus utilizadores.

Gráfico 5 — Aplicação agregadora utilizada

 A maioria dos inquiridos é utilizador da plataforma de agregação Netvibes, utili-

zando os restantes a plataforma iGoogle. Estes resultados, no âmbito deste estudo, são de 

relativa importância, já que revelam um interesse por parte dos utilizadores no paradigma 

de consumo de informação (baseado em widgets) adoptado no PLE do SAPO Campus. É 

possível, assim, explorar em mais detalhe os vários padrões de interacção que compõem a 

plataforma (sendo os mais relevantes o menu de separadores, a manipulação de widgets 

através de arrastar/largar, a visualização de informação detalhada num ecrã modal e a inter-

face de adição de conteúdo) e melhor compreender o impacto da solução adoptada.
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Vantagens da utilização do software de agregação

Esta questão pretendia perceber quais as funcionalidades mais apreciadas pelos utilizadores 

dos vários so�wares de agregação. Admitindo o facto de, quando o PLE do SAPO Campus 

for disponibilizado ao público geral, muitos potenciais utilizadores já serem utilizadores de 

outras plataformas semelhantes, é necessário oferecer um conjunto de funcionalidades se-

melhantes às existentes nessas plataformas, para que estes utilizadores não sintam que, ao 

fazer a migração para o PLE SAPO Campus, o seu ritmo de trabalho sairá prejudicado.

Gráfico 6 — Vantagens da utilização do software  de agregação

Conteúdo proveniente de várias fontes

Organização dos conteúdos

Facilidade de adição de conteúdo

Aspecto agradável

Personalização do espaço

Filtragem de informação facilitada

0 2 4 6

Vantagens da utilização do software de agregação

92



 A vantagem mais vezes mencionada, por uma larga margem, refere–se à possibili-

dade de agregar conteúdo proveniente de várias fontes. Para os inquiridos, é claramente 

importante agregar conteúdos de várias fontes (e, consequentemente, vários media) no 

mesmo espaço lógico. Este modelo mental (de objectos de natureza distinta coexistirem 

lado a lado no mesmo espaço) é efectivamente suportado numa abordagem recorrente a 

widgets como é o caso do PLE do SAPO Campus. A base tecnológica permite o desenvol-

vimento futuro de widgets que suportem novos formatos e tipos de media, bem como for-

matos de distribuição de conteúdo não tradicionais caso no futuro uma nova tecnologia 

venha a substituir o RSS como standard de distribuição assíncrona de conteúdo — ou apa-

reça um formato que permita uma distribuição síncrona — a plataforma poder-se-á adaptar 

facilmente a esta mudança aparentemente tão profunda.

 O segundo aspecto mais referido pelos inquiridos como sendo importante numa 

plataforma agregadora foi o facto de ser possível personalizar o espaço de trabalho. O pa-

radigma de interacção que permite mover widgets dentro de um espaço lógico (e através de 

espaços, utilizando os separadores como alvo onde o widget deve ser largado) responde e�-

cientemente a esta necessidade. Outras funcionalidades, como a possibilidade de escolha 

entre vários temas grá�cos, encontram–se planeadas, mas não foram incluídas nesta fase do 

desenvolvimento.
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8.2. Análise dos testes

As análises dos testes de usabilidade foram organizadas de acordo com as áreas ou momen-

tos de interacção identi�cados como os mais importantes na aplicação: Navegação Global, 

Interacção com widgets, Interacção com ecrã de leitura, Interacção com separadores e Adi-

ção de Conteúdo.

 O resultado dos testes individuais, em formato vídeo, pode ser consultado no Anexo 

Digital IV. Nesta secção serão resumidas as áreas que apresentaram os problemas mais gra-

ves e mais consistentemente revelados ao longo dos vários testes, bem como os paradigmas 

de interacção que demonstraram ser mais e�cazes.
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Navegação global

No geral, esta secção do teste não apresentou problemas graves. No entanto, a maioria dos 

participantes admitiu não compreender a razão pela qual o botão Portefólio tinha uma cor 

azul, ao invés de utilizar os tons cinza dos restantes botões.

Interacção com widgets

A maioria dos participantes reagiu positivamente ao facto de poder alterar a cor das moldu-

ras dos widgets, e reconheceu, como elemento mais destacado, o widget cuja cor diferia dos 

restantes. Pode inferir–se que esta funcionalidade ajuda a criar ênfase em certos widgets e 

permite criar divisões lógicas baseadas no esquema cromático dentro de cada espaço. Exis-

tiram, contudo, alguns problemas de legibilidade associados a algumas das cores disponí-

veis.

 De uma forma geral, os participantes não encontraram nenhum problema na des-

coberta da existência do paradigma de arrastar/largar widgets, tendo sido obstáculo para 

apenas um participante. No entanto, o tamanho reduzido dos alvos sobre os quais é possível 

largar um widget criou alguns problemas ao nível da sua correcta utilização.

 Todos os participantes conseguiram facilmente identi�car e utilizar qual o botão 

que permitia con�gurar as opções do widget. No que diz respeito às opções propriamente 

ditas, o único problema apontado (por um único participante) incidiu sobre o distancia-

mento entre o rótulo da opção e a caixa de selecção a ele associada.

 Os resultados obtidos na tarefa de minimizar e expandir um widget revelaram–se 

mistos: metade dos participantes encontraram imediatamente o botão que permite executar 

essa funcionalidade, enquanto que os restantes necessitaram de alguma exploração extra de 

modo a encontrarem o controlo apropriado.

 Para todos os participantes, a acção de remover um widget do espaço foi executada 

facilmente e correspondeu às suas expectativas. O anulamento desta acção, através do botão 

“Desfazer”, foi também executado com facilidade, embora este botão não tenha sido imedi-

atamente evidente para dois dos participantes.
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 O indicador de notícias por ler presente na barra de título do widget teve uma re-

cepção algo negativa por parte dos participantes, já que apenas duas pessoas tentaram pres-

sionar o botão (acção que marca como lidas todas as notícias ainda por ler).

Interacção com ecrã de leitura

Seis dos participantes identi�caram facilmente a hierarquia de informação presente no ecrã 

modal de leitura, tendo distinguido a barra lateral esquerda que contém todas as notícias do 

widget da área de conteúdo que mostra a notícia seleccionada. Todos os participantes con-

seguiram identi�car qual a notícia seleccionada e quais as notícias já lidas e ainda por ler.

Um dos participantes teve alguma di�culdade em perceber o contexto em que se inseria o 

ecrã modal de leitura, isto é, julgou que este apresentava uma lista de notícias combinada de 

todos os widgets no espaço.

 A acção de visualizar uma dada notícia no site original causou confusão a três dos 

participantes. O botão que permite aceder a esta funcionalidade, coincidente com o título 

da notícia, não se posicionou como a escolha óbvia para alguns participantes.

 A funcionalidade do botão “ler todas” foi correctamente percepcionada apenas por 

dois participantes. Os restantes pensaram tratar–se de um modo de visualizar o conteúdo 

de todas as notícias automaticamente, em formato slideshow. Dos participantes que enten-

deram o propósito do botão, a maioria referiu não encontrar utilidade para a sua utilização.

Interacção com separadores

Esta secção do teste foi a que, consistentemente, mais problemas apresentou. Apenas três 

participantes tomaram consciência da existência da barra de separadores sem que o condu-

tor do teste tenha dirigido a sua atenção para esta. Após ter conhecimento da barra de sepa-

radores, dois dos dos participantes continuaram sem entender o papel dos separadores na 

organização de diferentes espaços lógicos de conteúdo, o que indica que o aspecto visual 

dos separadores não confere o contexto necessário ao espaço.
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 Outra tarefa onde surgiram grandes problemas foi a de alterar o nome de um sepa-

rador. Seis dos participantes tentaram ou revelaram preferir a acção de fazer clique ou du-

plo–clique sobre o título do separador. De modo a con�rmar a alteração do nome, três par-

ticipantes tentaram fazer clique fora do separador, acção que causa o cancelamento da alte-

ração.

 Finalmente, a adição de um separador revelou também alguns problemas. Embora 

cinco dos participantes tenham executado esta acção sem problemas, os restantes procura-

ram adicionar um separador acedendo ao ecrã de adição de widgets.

 Apenas um dos utilizadores tentou reorganizar os separadores na barra através de 

arrastar/largar. Esta tarefa foi omitida do guião de teste propositadamente.

Adição de conteúdo

As três grandes divisões desta interface (Categorias, Widgets Essenciais e Adicionar Feed) 

foram percepcionadas correctamente por sete dos participantes, embora tenha ocorrido 

alguma confusão quanto ao signi�cado do menu Categorias: um dos participantes pensou 

tratar–se de uma secção onde os widgets podiam ser organizados de acordo com categorias 

escolhidas pelo utilizador.

 Adicionar um widget já existente na base de dados do PLE provou ser uma tarefa 

razoavelmente fácil para seis dos participantes, tendo sido notadas, no entanto, algumas 

di�culdades. Para três participantes, o botão “Adicionar” presente por debaixo de cada 

widget não foi percepcionado de imediato.

 A tarefa que sugeria aos participantes que adicionassem um novo widget com o feed 

RSS de um site que normalmente consultam revelou alguns problemas: seis participantes 

assumiram de imediato que seria necessário escrever a URL completa do feed para adicio-

ná–lo (é apenas necessário o endereço base do site).

 Por vezes, ao fazer clique no botão Adicionar por baixo de um widget, este não era 

imediatamente adicionado ao espaço, devido a problemas com a ligação à Internet. A falta 

de feedback confundiu todos os participantes do teste que experienciaram alguma demora 

na adição de um widget, levando a que carregassem repetidamente no botão “Adicionar”.
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8.3. Apreciação da experiência e recolha de sugestões

O questionário administrado após a conclusão do teste prático tinha como objectivos prin-

cipais a recolha de sugestões de novos conteúdos a disponibilizar no futuro e a apreciação 

geral da experiência de utilização da plataforma durante o teste.

 Os dados recolhidos nesta fase do teste são bastante importantes, na medida em que 

é possível perceber quais as funcionalidades mais desejadas pelos potenciais utilizadores da 

plataforma, e se o trabalho desenvolvido até esta fase convencerá o público–alvo a experi-

mentar e talvez utilizar no dia–a–dia o PLE do SAPO Campus.

Serviços da Universidade de Aveiro

Nesta questão, os participantes indicaram quais os Serviços actualmente disponibilizados 

pela Universidade de Aveiro que gostariam de ver integrados no PLE.

Gráfico 7 —Serviços Internos da UA a integrar na plataforma
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 A grande maioria das respostas incidiu sobre um sistema de gestão de disciplinas 

(que, de resto, se encontra já em desenvolvimento), possibilidade de realizar operações no 

PACO 51  e possibilidade de consultar oportunidades de carreira e prosseguimento de es-

tudos. Outras funcionalidades também pedidas por uma parte dos participantes incluem a 

disponibilização de um cliente de e–mail institucional e um sistema de visualização do 

progresso das �las de espera dos vários serviços de balcão prestados pela Universidade.

Serviços externos

Esta secção apresenta os serviços externos (isto é, não disponibilizados directamente pela 

Universidade de Aveiro) mais desejados pelos inquiridos. Como os resultados obtidos fo-

ram bastante dispersos, optou–se por organizar as diferentes respostas por categorias mais 

abrangentes.

Gráfico 8 — Serviços Externos à UA a integrar na plataforma
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 A categoria Aplicações de produtividade foi mencionada por praticamente todos 

os inquiridos e inclui calendários e agendas, blocos de notas, listas de tarefas, etc. Outras 

das categorias mais mencionadas são a de Comunicação e Serviços informativos. A pri-

meira diz respeito a aplicações de Instant Messaging e de redes sociais (como o Twitter ou o 

Facebook 52. Por sua vez, os serviços informativos mencionados dizem respeito à disponibi-

lização de vários serviços noticiosos e pequenas aplicações informativas, como por exemplo 

uma aplicação que permita consultar a Meteorologia.

Participantes dispostos a utilizar o SAPO Campus

Na questão �nal perguntou–se aos participantes se, de acordo com a experiência obtida du-

rante o teste de usabilidade, estariam dispostos a efectuar uma migração desde a sua plata-

forma actual até ao PLE do SAPO Campus. Esta questão permite perceber se, no seu estado 

actual, a plataforma oferece motivação su�ciente para causar uma mudança de hábitos no 

seu público–alvo ou se, por outro lado, existe alguma falha ou omissão grave que impeça 

essa mudança. Os participantes foram também interrogados quanto aos factores que moti-

varam a sua decisão.

 Embora a amostra escolhida não seja de todo representativa e esta questão não atin-

ja todo o seu potencial, considerou–se ser uma métrica interessante a incluir no estudo.
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 Todos os participantes a�rmaram encontrar–se na disposição de efectuar uma mi-

gração para o PLE do SAPO Campus, pelas seguintes razões:

Gráfico 9 — Razões pelas quais utilizaria o PLE SAPO Campus

 As razões mais mencionadas pelos participantes incluíram o aspecto grá�co, consi-

derado atraente, o facto de oferecer funcionalidades interessantes (o que indica que o PLE 

compete com outras ofertas no mercado pelo menos ao nível dos serviços base) e o facto de 

ser desenvolvido pela Universidade da qual os participantes fazem parte. Este último pon-

to é de extrema importância, indicando que existe a possibilidade de, na sua generalidade, 

os utilizadores se sentirem mais con�antes em armazenar e partilhar informação numa 

aplicação desenvolvida por uma instituição na qual depositam a sua con�ança.
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Integração com o contexto académico

Integração com os serviços SAPO Campus

Funcionalidade interessante

Desenvolvido pela Universidade

0 1 2 2 3

Razões pelas quais utilizaria o PLE SAPO Campus
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8.4. Sugestões de desenvolvimento futuro

Face aos resultados obtidos, é possível considerar algumas alterações ao nível da interface. 

Assim, esta secção apresentará sugestões de desenvolvimento futuro da aplicação, não ao 

nível da adição de funcionalidades ou de novas camadas de interacção, mas tendo em conta 

a melhoria da experiência já existente. As sugestões serão apresentadas de acordo com a 

categorização de áreas gerais de interface apresentada anteriormente: Navegação global, In-

teracção com widgets, Interacção com ecrã de leitura, Interacção com separadores e, �nal-

mente, Adição de conteúdo.

Navegação global

Tendo grande parte dos resultados obtidos indicado um bom funcionamento da área de 

navegação global, não existem grandes mudanças a propor neste aspecto. Contudo, os re-

sultados da investigação sugerem a mudança da cor do ícone Portefólio. A cor azul, diferen-

te dos restantes itens do menu, confundiu a generalidade dos participantes e não comuni-

cou a mensagem desejada: a de ser um espaço público que todos podem visualizar e por-

tanto diferente dos restantes, privados a cada utilizador.

Figura 28 – Todos os ícones apresentariam o mesmo esquema cromático.
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Interacção com widgets

Os resultados dos testes evidenciam alguns problemas na fase de interacção com widgets. 

 Relativamente à facilidade de descoberta do paradigma de arrastar/largar widgets, 

apesar de não terem ocorrido problemas neste aspecto do teste, é defensável que tal apenas 

ocorreu porque todos os participantes tinham experiência prévia com uma plataforma que 

também implementa este paradigma de interacção. Deste modo, considera–se indispensá-

vel a existência de um mecanismo de descoberta do paradigma. A solução proposta envolve 

a presença de um widget no espaço visível após a primeira utilização do serviço. Este widget 

apresentaria, através de vídeo ou animação, a acção de arrastar/largar widgets no espaço e 

através de separadores. O widget estaria disponível enquanto o utilizador desejasse, poden-

do ser removido normalmente e adicionado através da interface de adição de conteúdo.

 No que diz respeito à aparente falta de visibilidade aparente do botão que permite 

minimizar um widget, esta é propositada. No contexto do padrão de design “Módulos ar-

rastar/largar”, a acção de minimizar tem um nível de importância diminuto, isto é, conside-

ra–se que será apenas útil a uma pequena percentagem dos utilizadores da plataforma. Des-

te modo, parece fazer sentido que este botão apareça num segundo plano em relação aos 

restantes, de modo a não aumentar o nível de complexidade da interface.

 Uma justi�cação semelhante pode ser atribuída ao facto de alguns participantes do 

teste não terem percepcionado o botão que permite desfazer a remoção de um widget no 

espaço. Este botão existe para corrigir erros eventuais do utilizador e permitir a sua explo-

ração segura. No caso de ocorrência de um erro por parte do utilizador, é normal que este 

explore a interface enquanto procura uma solução para o seu problema, e só nessa explora-

ção mais detalhada encontrará o botão, como revelaram os testes. Sendo um botão que não 

se impõe ao utilizador, assume–se que, da mesma forma, não interrompe o seu trabalho até 

ser realmente necessário.
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 A alteração mais signi�cativa a efectuar na acção de arrastar/largar um widget está 

no tamanho vertical do “alvo” (Figura 29) utilizado para indicar que o objecto pode ser largado 

naquele local. Deve ser signi�cativamente mais alto, de modo a que corresponda ao tama-

nho vertical médio de um widget. Isto permitirá que a acção de arrastar/largar seja efectua-

da mais naturalmente e com maior taxa de sucesso.

Figura 29 – O “alvo” que indica que um widget pode ser largado naquele local veria o seu tamanho aumentado.
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Interacção com ecrã de leitura

Os melhoramentos sugeridos para esta secção da interface pretendem ajudar o utilizador a 

identi�car, com clareza, o contexto da informação que naquele momento está a visualizar 

bem como remover funcionalidades consideradas desnecessárias.

 A funcionalidade do botão “ler todas” foi correctamente percepcionada apenas por 

alguns utilizadores e considerada inútil por aqueles que o �zeram. De modo a manter a 

funcionalidade presente, o texto do botão teria de ser alterado (provavelmente, para algo 

como “marcar todas como lidas”, embora este texto possa ser considerado demasiado técni-

co), mas, devido à opinião dos utilizadores que compreenderam a funcionalidade, a conclu-

são a que chegou esta investigação é de que a funcionalidade deve ser removida ou alocada 

a outro elemento da interface (como, por exemplo, o contador de itens por ler) (Figura 30).

 A tarefa de visualizar um artigo na página original apresentou resultados mistos, 

tendo sido imediatamente cumprida por alguns dos participantes e tendo levado tempo 

considerável a outros. Considera–se esta funcionalidade importante, ainda que de segundo 

plano e, por esta razão, sugere–se que seja criado um botão exclusivo que a cumpra e que 

esse botão seja colocado com destaque reduzido na hierarquia da página (Figura 30).

 Finalmente, alguns utilizadores apresentaram um problema de contextualização, 

não compreendendo a que widget correspondia a informação apresentada por este ecrã. É 

crucial apresentar ao utilizador uma hierarquia de informação clara e que conduza o seu 

olhar através das secções importantes no ecrã. Sugere–se que o tamanho do título do widget 

seja aumentado ligeiramente de modo a que tenha mais destaque no ecrã (Figura 30).

Figura 30 – Este ecrã apresentaria um título mais destacado e um botão “ver na página original” à direita do título.

105



Interacção com separadores

Esta foi a área da interface que, consistentemente, mais problemas apresentou. Os testes re-

velaram que, salvo algumas excepções, os separadores não contextualizavam o espaço de 

widgets e a sua adição não era um processo totalmente transparente. Além disso, muitos dos 

participantes mostraram di�culdade na alteração do nome do separador.

 Deste modo, propõe–se uma restruturação quase total do menu de separadores 
(Figura 31). A alteração do nome do separador deverá ser realizada através de um clique no 

título actual do separador. Ao passar o rato por cima do título, o fundo deste iluminar–se–á 

ligeiramente, indicando ao utilizador a existência da acção. O botão que remove um sepa-

rador estará presente à direita do seu nome, e só é visível no separador actualmente selecci-

onado. O botão de adição de separador será substituído por outro com um texto mais re-

presentativo da acção a efectuar. O texto que indica qual a área da navegação global em que 

o utilizador se encontra deverá ser removido, já que a sua presença di�culta o processo de 

contextualização dos separadores. Por �m, o design visual dos separadores será alterado de 

modo a contextualizar o espaço seleccionado (Figura 32).

Figura 31 – Os novos separadores providenciariam maior contexto e facilidade de utilização.

Figura 32 – A barra de separadores proposta, inserida no PLE.
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Adição de conteúdo

Um dos problemas relevados pelos testes efectuados relaciona–se com a adição de widgets 

ao espaço, mais especi�camente com a aparência e localização do botão Adicionar e com a 

falta de feedback oferecido ao utilizador enquanto se processa a adição. As soluções propos-

tas por esta investigação incluem a transformação de todo o objecto representativo do 

widget num botão Adicionar, através de uma transição animada entre os dois estados que 

ocorre quando o utilizador aponta o rato ao objecto (Figura 33). Além disso, uma vez pressio-

nado o botão que adiciona o widget ao espaço, no lugar onde este será colocado deve surgir 

imediatamente uma mensagem que informe o utilizador de que a adição está a ser proces-

sada pelo sistema (Figura 34). Esta mensagem deve ser visualmente distinta do widget e deve 

atrair o olhar do utilizador para a localização, já que é natural que este deseje interagir com 

o widget após a sua inserção. Esta mensagem deve desaparecer imediatamente assim que o 

widget esteja pronto para ser mostrado.

Figura 33 – O botão “Adicionar” surgiria através de uma animação quando o ponteiro do rato pairasse sobre o widget.

Figura 34 – Após ser adicionado um widget, a caixa amarela ofereceria feedback da operação ao utilizador.
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 Outra operação que revelou alguns problemas foi a de adicionar um feed através da 

introdução manual da URL. Não foi claro, para muitos utilizadores, que existia a possibili-

dade de inserir apenas a URL base do site desejado. De modo a tornar mais fácil a adição de 

conteúdo não presente na base de dados do PLE, deve ser comunicada claramente a neces-

sidade de apenas introduzir a URL base. Caso este método não funcione, a mensagem de 

erro deve levar o utilizador a explorar outras alternativas (por exemplo, ir ao site, procurar 

um ícone de RSS e copiar o link). A sugestão oferecida passa por apresentar o campo de in-

serção de texto pré–preenchido com um texto associável a uma URL real (Figura 35). Este texto 

não deve ter a aparência de texto normal, mas sim uma cor com menos contraste, o que in-

dica que serve apenas como exemplo.

Figura 35 – A caixa de texto viria previamente preenchida com um texto de exemplo.
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9. CONCLUSÕES

9.1. Avaliação crítica dos objectivos atingidos

Recapitulando os objectivos delineados no início da investigação e contrastando–os com os 

resultados obtidos na fase de testes, é possível realizar uma análise crítica sobre o grau de 

sucesso com o qual foram atingidos ou não esses mesmos objectivos.

Desenhar uma aplicação Web que responda de forma eficiente ao desafio de como deve ser ge-

rido o consumo de grandes quantidades de informação.

Segundo os dados obtidos através dos questionários e observação directa dos participantes, 

torna–se claro que o consumo de diferentes fontes e formatos de informação é um desejo e 

necessidade de extrema relevância para o público testado. Argumenta–se assim, com 

sucesso, a conceptualização de uma plataforma de consumo de informação baseada em 

módulos de conteúdo autónomos (widgets), dotada de uma arquitectura que permite o des-

envolvimento e manutenção independente destes módulos. Através desta abordagem é pos-

sível oferecer aos utilizadores conteúdo de tantas fontes ou formatos digitais existentes hoje 

em dia e no futuro.

 O nível de personalização oferecido pela plataforma construída é também um factor 

determinante na forma como é efectuado o consumo de informação. O facto de cada utili-

zador poder construir espaços individuais que contêm vários módulos de conteúdo, poder 

organizar os módulos dentro desse espaço e destacar módulos através de esquemas cromá-

ticos foi bem recebido pela maioria dos participantes no estudo, indicando que estas funci-

onalidades são de facto úteis na gestão e consumo de informação.

Pôr à prova a eficácia dos vários paradigmas de interacção utilizados através da aplicação de 

testes de usabilidade a um grupo de participantes no estudo.

O PLE desenvolvido no âmbito deste estudo utiliza uma série de paradigmas e padrões de 

interacção, alguns deles ainda com baixo nível de disseminação no ecossistema de aplica-

ções Web.
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 Os testes de usabilidade realizados permitiram comprovar a e�cácia de alguns pa-

drões considerados fulcrais para uma boa experiência de utilização do PLE, como é o caso 

da reorganização de módulos no espaço através do paradigma de arrastar/largar ou ainda o 

consumo detalhado de conteúdos através de ecrãs modais. 

 Analisando os resultados dos testes, é possível argumentar que o paradigma de lis-

tagem e organização de diferentes espaços através de separadores é ine�ciente no cumpri-

mento desta tarefa. No entanto, grande parte do sucesso de um paradigma de interacção 

está na sua implementação prática, que difere sempre um pouco de caso para caso. O para-

digma de separadores, então, não deve ser imediatamente abandonado e substituído por 

outro. Ao invés, a sua implementação deve ser re�nada e novamente testada, tal como suge-

rido no Capítulo 8.4 — Sugestões de desenvolvimento futuro.

Responder às necessidades e expectativas dos participantes relativamente a factores como os 

paradigmas de interacção aplicados e usabilidade da aplicação.

Os resultados demonstraram que todos os participantes eram actuais utilizadores de plata-

formas concorrentes baseadas em módulos autónomos, e que implementam muitos dos 

mesmos paradigmas utilizados na interface do PLE desenvolvido. Deste modo, pode con-

cluir–se que as formas de interacção disponíveis no produto desenvolvido respondem ade-

quadamente às expectativas de utilização dos vários participantes do estudo.

 No que diz respeito à facilidade de utilização dos paradigmas implementados, o ba-

lanço geral que pode ser deduzido através da análise aos testes de usabilidade é considerado 

positivo, embora existam algumas áreas problemáticas com as quais os esforços de desen-

volvimento futuro devem preocupar–se.
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9.2. Limitações do estudo

Tendo este estudo acompanhado a conceptualização e desenvolvimento de um produto re-

al, o cronograma inicialmente planeado sofreu inúmeras alterações. Este facto atrasou ine-

vitavelmente a conclusão de várias fases da investigação que, por estar enquadrada nos pro-

cedimentos do Mestrado em Comunicação Multimédia, dispunha de uma janela temporal 

limitada para a sua conclusão.

 Conjugando estes dois factores limitativos à natureza inerente aos testes efectuados, 

pode compreender–se a decisão de trabalhar apenas com um pequeno grupo de participan-

tes considerados versados na actividade em estudo. De outra forma, não teria sido possível 

realizar testes com profundidade e enquadramento su�cientes para que fosse obtido 

feedback tão detalhado e útil como o exposto ao longo do estudo. Embora tenha sido tido 

em conta o facto de uma amostra tão reduzida invalidar de todo a generalização dos resul-

tados obtidos, pode argumentar–se que, como resultado dessa decisão, os resultados obti-

dos são ricos o su�ciente para que sejam identi�cadas as áreas mais problemáticas da apli-

cação, ao mesmo tempo que permitem vislumbrar a direcção correcta para tornar a aplica-

ção desenvolvida um sucesso junto do público–alvo a que se destina.

9.3. Sugestões de investigação futura

Baseado no conceito de investigação–acção, um dos próximos passos a dar na conceptuali-

zação do PLE do SAPO Campus é o de dotar a plataforma criada de funcionalidades seme-

lhantes às de uma rede social. Estas funcionalidades assentam sobre uma rede de amigos 

criada e mantida pelos próprios indivíduos (embora a plataforma possa sugerir amigos aos 

utilizadores, baseado nas redes que estes criam entre si), e devem basear–se na partilha de 

informação e na descoberta de novos interesses, isto é: um utilizador deve poder “seguir” 

outros utilizadores, e o conteúdo disponível na plataforma deve poder ser organizado e des-

coberto de acordo com a sua relevância social.
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11. ANEXOS DIGITAIS

Os documentos que servem de apoio a este estudo foram colocados em anexos digitais, 

com o intuito de evitar a inclusão de informação secundária no documento principal. Os 

anexos são disponibilizados num CD–ROM, divididos por partes lógicas, estando a sua es-

trutura e organização abaixo descrita.

Anexo I — Questionário Modelo

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Questionários/Modelo.pdf)

Anexo II — Questionários

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Questionários/Docente 1.pdf)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Questionários/Docente 2.pdf)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Questionários/Doutorando 1.pdf)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Questionários/Doutorando 2.pdf)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Questionários/Licenciando 1.pdf)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Questionários/Licenciando 2.pdf)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Questionários/Mestrando 1.pdf)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Questionários/Mestrando 2.pdf)

Anexo III — Guião de Testes

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Testes/Guião.pdf)

Anexo IV — Testes: Capturas Vídeo

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Testes/Vídeos/Docente 1.mov)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Testes/Vídeos/Docente 2.mov)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Testes/Vídeos/Doutorando 1.mov)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Testes/Vídeos/Doutorando 2.mov)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Testes/Vídeos/Licenciando 1.mov)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Testes/Vídeos/Licenciando 2.mov)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Testes/Vídeos/Mestrando 1.mov)

Consultar CD–ROM (Anexos Digitais/Testes/Vídeos/Mestrando 2.mov)
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