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A procura por produtos audiovisuais nas plataformas 
online de difusão de vídeo, que funcionem como uma 
ferramenta de aprendizagem informal de conteúdos 
científicos, é cada vez mais uma opção para os jovens e 
jovens adultos portugueses. Esta realidade motiva esta 
investigação, que procura perceber a valorização dada a 
estes produtos, desenvolvendo e testando um protótipo 
que funcione como meio de disseminar conteúdo científico 
sobre as inovações tecnológicas que atuam no mundo da 
comunicação audiovisual, tentando solucionar as barreiras 
impostas pela complexidade do discurso científico, 
contribuindo para a alfabetização da população-alvo sobre 
o tema escolhido.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

   



 

 

keywords  

  
 audiovisual, science communicating, technological 

innovation, communication, informal learning, online 
platforms, new media  
  

abstract  

  

  

  
 
The demand for audiovisual products on online video 
broadcasting platforms, which act as an informal 
learning tool for scientific content, is increasing as an 
option among young and adult Portuguese population. 
This reality motivates this research, which seeks to 
understand this kind of product’s value, by developing 
a prototype that works as a mean of disseminating 
scientific content about technological innovations that 
operate on audiovisual and communication, trying to 
overcome the barriers that are imposed by the 
complexity of the scientific lexicon, contributing to the 
literacy of the population on this subject.  
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I - Introdução  
  

1. Problema e pertinência da investigação  
  

A recetibilidade de conteúdo científico por parte de públicos mais jovens sofre 

com o estigma gerado de que a assimilação deste tipo de conhecimento pode 

requerer um esforço cognitivo redobrado, podendo ainda exigir bases prévias numa 

ou várias áreas, fatores que podem causar uma certa desmotivação quanto à 

iniciativa de exploração/aprendizagem deste tipo de conteúdo.   

  

Estes rótulos de “desinteressante” e até de “aborrecido”, fixam-se a este tipo de 

conteúdo também graças aos meios de difusão que eram inicialmente adotados, 

como por exemplo livros e relatórios, cujo vocabulário usado dificulta o processo de 

compreensão a leitores menos especializados. O mesmo pode acontecer com outros 

meios, como no caso que origina esta investigação, o potencial do meio audiovisual 

poder ser mal aproveitado, resultando em vídeos com uma narrativa audiovisual que 

falha em cativar o espectador, seja pela duração desmesurada ou pela falta de um 

ritmo adequado na apresentação da informação. Esta estigmatização tem sido 

combatida pelos criadores de conteúdo, que foram gradualmente adaptando os seus 

trabalhos às características do audiovisual nos novos media, de forma a popularizá-

los mais rapidamente, colocando os conteúdos educacionais entre as dez categorias 

mais vistas pelos espectadores, com biliões de visualizações diárias (Mediakix, 

2019).  

  

Esta aposta nos novos media apoia-se nas tendências de consumo do público, 

cuja preferência está em crescente migração da televisão para as plataformas online 

de difusão audiovisual, destacando-se o gigante Youtube, plataforma escolhida para 

este projeto, pois ultrapassa de longe qualquer concorrência. Além de ser a 

plataforma online mais utilizada para a partilha e visualização de vídeos, 

estabeleceu-se como o segundo maior motor de busca e a segunda maior 

plataforma de social media, com mais de 1,9 biliões de utilizadores, sendo o segundo 

site mais visitado da Internet (Omnicore, 2019; Youtube, 2019; Youtube, s.d.).   

  



2  

  

Um fator que pode dificultar a difusão deste tipo de conteúdos a públicos como 

o dos jovens e jovens adultos, é a competição com a imensidão de outros conteúdos 

de entretenimento, porventura mais aliciantes, que abundam nos novos media. (Lino, 

2009) Mas uma coisa é certa, 86% dos espectadores mencionam que procuram 

frequentemente aprender algo novo, optando pelo Youtube como uma fonte viável e 

rapidamente acessível de conteúdo educacional (O’Neil-Hart, 2017).  

  

Um pormenor importante para definir esta investigação é a escassez de produtos 

audiovisuais deste género, concebidos em língua portuguesa e a pensar no público 

(jovem) português. Nesse sentido, pretende-se analisar os casos já existentes, e 

como aperfeiçoá-los, identificando orientações para a produção de um conteúdo de 

cariz científico para os novos media, que será testado no desenvolvimento da 

decorrente investigação.   

  

  

1.1 Questão de investigação  
  

 “Qual a recetividade do formato audiovisual próprio dos novos 

media, para a difusão e aprendizagem informal de conteúdo científico, 

por parte dos jovens e jovens adultos portugueses?”  

    

A questão proposta procura estudar os resultados do recurso ao audiovisual 

enquanto instrumento de divulgação de conteúdo científico, mais propriamente 

conteúdo informativo fidedigno sobre formas de comunicação, aspetos da história 

do desenvolvimento audiovisual e a sua relação com as inovações tecnológicas.  O 

produto deste estudo será concebido a pensar na sua difusão através dos novos 

media, com o intuito de ser consumido pelo público jovem português, apostando 

numa abordagem que facilite a aprendizagem informal dos conceitos transmitidos.  
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1.2 Objetivos  
  

O objetivo geral que orienta esta investigação consiste em perceber a 

recetividade que é dada por parte do público-alvo, os jovens e jovens adultos 

portugueses, à utilização dos princípios orientadores atualmente mais populares na 

criação de vídeos online, concebidos com as características próprias dos novos 

media, verificando se estes contribuem para a sua aprendizagem informal do 

conteúdo científico difundido. Para a concretização deste objetivo geral, propõe-se 

a criação de um instrumento audiovisual apelativo ao público em questão, e que 

permita a difusão de conteúdo de cariz científico de uma forma descomplicada, que 

propicie a aprendizagem. O tema selecionado será a “Influência da Pornografia na 

Comunicação”, que foi escolhido pela sua riqueza em conteúdo por explorar, aliado 

ao inevitável sensacionalismo que causará no público-alvo, aumentando a 

probabilidade deste se sentir impelido a visualizar o episódio. É importante que o 

conteúdo informativo divulgado seja fidedigno, e como tal a sua recolha será feita 

através de entrevistas a peritos da área, nomeadamente a investigadores que sejam 

docentes na Universidade de Aveiro, bem como através da leitura e visionamento 

de textos e vídeos, concebidos com bases factuais derivadas de fontes seguras. 

Para que o objetivo principal seja atingido, é essencial a execução dos seguintes 

pontos:  

  

– Compreender os hábitos de consumo de conteúdos científicos em vídeo, 

dos jovens e jovens adultos, em especial dos portugueses.  

  

– Identificar as características narrativas e audiovisuais de conteúdos de 

divulgação científica de referência nos novos media.  

  

– Conceptualizar, pré-produzir e produzir um episódio, de divulgação de 

conteúdo científico, neste caso sobre as influências da Pornografia na Comunicação, 

para novos media.  

  

– Identificar a recetividade e valorização dada ao meio e formato narrativo 

e audiovisual de divulgação deste tipo de conteúdo, por parte dos jovens e jovens 

adultos portugueses.  
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1.2.1 Quadro conceptual da investigação  
  

Para facilitar a compreensão do objetivo do produto a ser desenvolvido, 

organizaram-se os conceitos fundamentais desta investigação, dispostos 

visualmente na infografia da Figura 1.  

 
Figura 1 - Quadro conceptual da investigação 

 

Qual a relação que estes conceitos estabelecem entre si?  

    

O quadro conceptual, ilustrado na Figura 1, apresenta uma sucessão de 

palavras-chave com um seguimento lógico, neste caso, respondendo  

respetivamente às seguintes perguntas “O quê?”, “Para quê?”, “Sobre quê?” e “Com 

que finalidade?”, apresentando de forma resumida todo o conceito deste projeto.  

No primeiro retângulo podemos ver a palavra-chave “Audiovisual”. Sabemos aqui 

que o objetivo primário deste projeto é conceber um produto audiovisual, que deve 

obedecer também aos requisitos impostos pelas palavras-chave secundárias, neste 

caso, deve ser um vídeo concebido nos moldes de vídeos para a Internet, em 

específico para a novos media, para ser partilhado via plataformas online, e, como 

tal, deve reunir as qualificações necessárias para competir com uma infinidade de 

produtos semelhantes, das mais diversas categorias.  

Qual será a funcionalidade deste vídeo? Qual é o seu tipo de conteúdo? No 

segundo retângulo podemos observar a resposta a estas perguntas. Destacando a 

palavra-chave “Divulgação científica”, podemos reter desde já três aspetos que se 

complementam, o facto do conteúdo ser científico, derivado de investigações a 

temas científicos, que por norma encontram dificuldades em chegar a públicos fora 

da comunidade científica, provavelmente devido aos meios e abordagens que 

adotam, o facto de ser informativo, com o intuito de criar interesse no espectador e 
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oferecer-lhe conhecimento útil, para melhorar a sua perceção sobre as inovações 

que o rodeiam, e, por fim mas não menos importante, o facto deste conteúdo ser 

fidedigno, um pormenor que valida os dois anteriores, já que o objetivo de informar 

a comunidade deve passar sempre por um processo de busca pela verdade.  

Tudo isto explica o meio de transmissão do conhecimento e solidifica a sua 

credibilidade, mas qual é a temática abordada? A temática por norma é o que dita o 

interesse do espectador, é o que lhe capta a atenção e urge-lhe a vontade de 

visualizar o vídeo. Sendo assim, nada melhor que a escolha de um tema que gera 

interesse neste público-alvo pelo sensacionalismo que lhe é constantemente 

associado, “a influência da Pornografia na Comunicação”.  

Esta temática que visa abarcar estas duas áreas, a da Comunicação com a da 

Pornografia, através do elo em comum, a inovação tecnológica, tentando explorar 

aspetos da história do desenvolvimento humano, estabelecendo paralelismos entre 

avanços (tecnológicos ou não) na área da Comunicação seguidos quase 

automaticamente por avanços na área da Pornografia, e como estas beneficiaram 

mutuamente, ao longo dos tempos.   

Definido então o tema, sobra apenas a delimitação dos objetivos a atingir com 

este projeto. Além da divulgação de conteúdo científico, objetivo primário do produto, 

pretende-se encontrar também a melhor abordagem técnica e narrativa a adotar, 

optando-se pelo teste da divulgação científica através de processos de 

aprendizagem informal. A aprendizagem informal, última palavra-chave retratada no 

quadro conceptual, ocupa o papel de resultado pelo simples facto de que o objetivo 

de divulgar conteúdo científico, só é cumprido se o espectador realmente retiver 

alguns conhecimentos após visionar o vídeo, e é aí que este processo informal de 

aprendizagem produz os seus resultados, cativando o espectador e instruindo-o, 

colocando à sua disposição a informação que procurava, de forma resumida e 

facilitada, maximizando assim a probabilidade deste aprender algo e, 

consequentemente, voltar a visualizar estes produtos audiovisuais ou partilhá-los.  

  

Preferencialmente procura-se alcançar espectadores que de outra forma não 

pesquisariam/assistiriam este tipo de conteúdo, talvez até por desconhecerem a sua 

existência, ainda para mais, em português.   

Para isto, propõe-se o desenvolvimento de uma abordagem técnica e narrativa 

cativante, adequada a estes públicos, de forma a facilitar a difusão deste conteúdo, 

para que não se fique apenas pelos nichos de população que o estuda ou que tenha 

interesse por alguma das áreas, da tecnologia ou da comunicação, alargando o 
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público potencial para este tipo de conteúdo. Esta abordagem tem como objetivo 

ultrapassar esta “barreira” e chegar a uma fatia do público mais abrangente, que à 

partida pode não reunir tantos conhecimentos e aptidões na área tecnológica, 

interesse pela indústria pornográfica, ou especial vontade de se manter a par das 

novidades e curiosidades sobre estes campos, mas que graças ao tipo de 

abordagem/narrativa utilizadas neste projeto, não precise de as ter, pois terá à sua 

disposição a informação, resumida e explicada, para uma perceção facilitada,  

aprendendo por iniciativa própria e ao ritmo desejado, de forma informal. O resumo 

de conteúdos científicos desta forma, clara mas sucinta, na mais curta duração 

possível parece ser a forma predileta para a obtenção de sabedoria, fácil, acessível 

e rápida, por parte de um público jovem, cada vez mais habituado à facilidade de 

acesso à informação que a Web 2.0 apresenta (Tan, 2013).  
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1.3 Estrutura do documento  

  

A presente dissertação está organizada segundo a seguinte estrutura:   

Após esta secção introdutória, de definição da questão e objetivos da 

investigação, a dissertação começa com o enquadramento teórico, onde está 

alojada toda a revisão teórica da leitura consultada durante a investigação dos vários 

temas. Inicia-se o capítulo do enquadramento teórico com um sub-capítulo de 

recolha de referências teóricas orientadoras da investigação, que suportem as 

decisões tomadas no decorrer da execução do projeto. A disposição destas 

referências visa articular os vários conceitos subjacentes à investigação, criando 

uma ligação lógica entre eles. Este sub-capítulo explicita a opção pelo vídeo como 

meio difusor, a sua relação com as plataformas online, os princípios da comunicação 

de ciência, bem como uma articulação da escolha do vídeo com o conceito de 

aprendizagem informal, e a consequente relação com as plataformas online.  

Estas referências recolhidas encontram apoio estatístico no segundo 

subcapítulo, onde se apresentam dados sobre os hábitos de consumo de vídeo 

online, identificando as principais plataformas de disseminação.  

Por fim realiza-se um levantamento dos casos mais relevantes à investigação, 

procedendo-se à análise dos mesmos, cruzando o conceito inicial de divulgação de 

ciência com a presença online.  

No segundo capítulo podemos encontrar o processo metodológico que rege esta 

investigação. Após esta componente teórica surge a descrição da componente 

prática e das várias fases da produção, encerrando este capítulo com a avaliação 

da recetividade ao produto final, e com as conclusões geradas.  
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II - Enquadramento teórico  
  

2. Comunicação de ciência em vídeo  
  

De maneira a entender as vantagens na escolha do formato audiovisual para a 

disseminação de ciência, inicia-se esta secção com a definição do conceito de 

comunicação e divulgação científica, seguido da descrição do modelo de 

aprendizagem informal proposto, bem como a sua relação com as novas 

tecnologias, nomeadamente o contributo do vídeo, introduzindo por fim a relevância 

das plataformas multimédia na disseminação deste tipo de conteúdo.  

 

2.1 Comunicação de ciência  
  

Surge a importância de esclarecer um conceito que rege toda a investigação, 

mas que pode passar despercebido ao público geral. Dentro do próprio conceito de 

comunicar ciência, surgem duas formas distintas de o fazer, ambas com objetivos 

semelhantes, mas que na prática seguem caminhos muito diferentes.  

Estes procedimentos são a “Comunicação científica” e a “Divulgação científica”.   

Apesar da aparente sinonímia, que pode até causar alguma confusão no público, 

que pode pensar que ambos os termos abordam o mesmo assunto, Wilson Costa 

Bueno afirma em “Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e 

rupturas conceituais” (2010) que os conceitos são distintos pois “(…) embora os 

respectivos conceitos exibam características comuns, visto que ambos os processos 

se reportam à difusão de informações em ciência, tecnologia e inovação (CT&I), eles 

pressupõem em sua práxis, aspectos e intenções bastante distintos”. (p.2)  

  

A divulgação científica, razão que move esta investigação, procura difundir 

informação sobre ciência, tecnologia e inovações maioritariamente fora da 

comunidade científica, de forma a contribuir para a alfabetização científica desses 

indivíduos.  

Esta alfabetização científica dá a oportunidade a qualquer cidadão, por mais 

leigo que seja numa área, de tentar perceber, e ganhar capacidade de discutir temas 

mais científicos sobre a área determinada. Desta forma, o debate científico, 

normalmente confinado aos especialistas e investigadores, pode abranger mais a 
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comunidade, que acede a conhecimentos que por mais básicos que possam ser, ou 

por mais desinteresse que lhes possa suscitar, podem ter impacto na vida dos 

cidadãos, e portanto, fazem com que estes compreendam melhor a inovação que os 

rodeia, pondo o cidadão comum a par do que verdadeiramente se passa no campo 

científico sobre o qual se está a informar.  

Tudo isto, e apenas para esclarecer, é um total contraste com as práticas da 

comunicação científica, que também procura difundir informação sobre ciência, 

tecnologia e inovação, mas com a função de partilhar informação especializada entre 

a comunidade científica, para o desenvolvimento de teorias. Isto exige outras 

práticas, mais formalidade, outros suportes documentais para a veiculação do 

conteúdo, e claro, o próprio conteúdo, muito mais especializado e comunicado 

através de um jargão técnico que exige conhecimentos em áreas que o cidadão 

comum muito provavelmente não tem (Bueno, 2010).  

Estão então esclarecidas quaisquer dúvidas que possam ter existido quanto ao 

propósito desta investigação, que visa à divulgação científica de conteúdo à 

comunidade, neste caso os jovens e jovens adultos portugueses.  

  

2.2 Aprendizagem (informal) numa era tecnológica  
  

Com a presença crescente da tecnologia na era em que vivemos, a tendência 

tem apontado para um crescimento na procura pela informação, cada vez mais 

acessível, por parte dos indivíduos, seja por necessidade de resolução de problemas 

ou pelo saciamento da curiosidade quanto a algum assunto (McLoughlin & Lee, 

2010).  

O conceito de aprendizagem descreve a aquisição de conhecimento através de 

experiências ou ensinamentos (Santos, 2017).  

É algo naturalmente intrínseco ao ser humano, já que apenas começou a ser 

estudado e teorizado a partir da antiguidade clássica, pelos grandes pensadores da 

Grécia antiga e do império romano, mas como é óbvio já fazia antes parte do dia-adia 

de qualquer indivíduo, fazendo parte do seu processo de crescimento. É desde o 

início dos tempos uma mais valia na transmissão de ideias, conhecimentos e 

tradições entre indivíduos, sendo essencial para a sobrevivência do ser humano e 

para a prosperidade da sua vida em sociedade, pois esta é construída com base na 

discussão gradual de conhecimentos e descobertas, resultando na sobreposição 

progressiva de ideias e normas (Prado & Taam, 2017).  
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Segundo Schugurensky (2000), existem três modelos de aprendizagem:  

  

- a aprendizagem formal, obtida através do modelo institucional adotado 

pelo sistema de ensino, e reconhecida oficialmente pelo estado, que avalia 

hierarquicamente as habilitações literárias e graus académicos dos cidadãos 

(Ex: escolas, universidades, institutos politécnicos, etc.);  

  

- a aprendizagem não-formal, obtida fora do sistema de ensino, mas 

através da participação voluntária em programas educacionais, que por norma 

são de curta duração em relação ao programa escolar, como workshops 

variados, aulas sobre qualquer área extra-curricular ou qualquer programa 

educacional com um instrutor (Ex: aulas de natação, aulas de chinês, aulas de 

pintura, escutismo, aulas de artes marciais, etc.);  

  

- a aprendizagem informal envolve todo o conhecimento obtido fora dos 

moldes formais e não-formais, que pode não ser considerado como educação 

oficial, mas no mínimo alimenta o conhecimento geral de um indivíduo (Ex: por 

vontade própria querer aprender uma receita, e procurá-la em livros de culinária 

ou na Internet).  

  

Schugurensky (2000) vai mais além na definição das várias formas de 

aprendizagem informal. Para poder defini-las, avaliou as várias formas pelos critérios 

de intencionalidade e consciência no momento da aprendizagem, elaborando uma 

tabela como a seguinte:  

  

  
Tabela 1 - "Three forms of informal learning", Daniel Schugurensky (2000) 

  

  

Form  

  

  

Intentionality  

  

Awareness  

(at the time of learning 

experience)  

Self-directed  yes  yes  

Incidental  no  yes  

Socialization  no  no  
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Analisando a Tabela 1, observamos que a aprendizagem informal Self-directed 

é o processo voluntário de um indivíduo de sozinho, ou em grupo, procurar obter 

conhecimento a partir das fontes adequadas, mas em âmbito informal, fora do 

sistema convencional de educação. Este método é intencional e consciente, pois o 

indivíduo procura começar o seu processo de aprendizagem de forma independente 

(Schugurensky, 2000).  

Por exemplo, e aproveitando para relacionar com o objetivo do episódio deste 

projeto, um indivíduo que tendo curiosidade/dúvidas sobre a área da comunicação 

e/ou da pornografia, poderia hipoteticamente procurar pela informação na Internet e 

assistir ao episódio, obtendo o conhecimento e satisfazendo a sua intenção inicial 

(Viana, 2009).  

  

A aprendizagem informal incidental é, como o próprio nome indica, um processo 

de aprendizagem iniciado de forma acidental ou esporádica. Com a Tabela 1 

percebemos que o indivíduo não tem conhecimento de que vai aprender algo, mas 

apercebe-se de que aprende, sendo portanto uma forma não intencional mas 

consciente de aprendizagem (Schugurensky, 2000).  

Por exemplo, a primeira vez que nos queimamos com alguma coisa aprendemos 

imediatamente a evitar repeti-lo.  

  

A aprendizagem informal por socialização engloba o conhecimento que o 

indivíduo obtém a partir dos ideais, comportamentos, valores, atitudes, etc., 

subentendidos, que absorve do ambiente em que se insere. Muitas vezes molda a 

sua forma de pensar e agir, sem este ter sequer intenção de aprender com esses 

modelos. O que também pode acontecer é o indivíduo não ter plena consciência de 

que aprende algo, a não ser quando mais tarde, avaliando em retrospetiva se 

apercebe do processo de aprendizagem, ganhando consciência do mesmo 

(Schugurensky, 2000).  

Por exemplo, uma criança que aprende a falar e imita os seus progenitores nos 

seus comportamentos, aprendendo a interagir sem se aperceber disto.  

  

O processo de aprendizagem informal adotado por este projeto visa cativar 

indivíduos que, de forma independente e proativa, possuem a motivação para 

procurar e obter conhecimento científico, neste caso sobre inovações tecnológicas 

no mundo do audiovisual. Segundo a Tabela 1, este processo pode ser Self-directed, 

quando um indivíduo encontra um episódio realizado com base nesta investigação 
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e tem a intenção de o visionar, tendo a consciência de que vai aprender, ou 

Incidental, quando por exemplo o indivíduo x entra em contacto com um episódio 

através do indivíduo y, que lhe mostra, não sendo propriamente intenção do 

indivíduo x aprender algo sobre o tema retratado, mas tendo consciência da 

obtenção de novos conhecimentos, no momento em que acontecer (Zimmerman, 

2000).  

Esta investigação procura conceber uma aprendizagem aditiva, aumentando e 

consolidando conhecimentos, mas também considerando que o sucesso da 

premissa anterior poderá resultar numa aprendizagem transformativa, que pode 

corrigir erros dados anteriormente como certos, contrariando conhecimentos que o 

indivíduo dava como consolidados (Santos, 2017).  

Esta procura pela informação por parte dos indivíduos deve ser valorizada, e 

como tal, alimentada, para que também complemente o seu processo de 

aprendizagem formal, encorajando a recolha de conhecimento das várias formas 

(Catherine McLoughlin, 2010; Dabbagh & Kitsantas, 2012).  

  

2.3 O audiovisual e a aprendizagem  
  

De todos os meios possíveis para disseminar informação, neste caso, o 

conteúdo científico, o audiovisual é o objeto de estudo desta investigação, 

obviamente por estar relacionado com a área do mestrado, mas também por ser um 

instrumento eficaz, pela capacidade de comunicar informação visual e sonora, 

simultaneamente, uma clara vantagem em relação a alguns meios (Valentim, 2009).  

  

Esta eficácia depende da aptidão do criador de conteúdo para a produção de um 

instrumento funcional e apelativo, e Cennamo (1993) reconhece três fatores a ter em 

conta, para que o vídeo contribua de forma positiva para a aprendizagem:  

  

– Características dos media: conteúdo do vídeo, questões para 

discussão;  

– Características do utilizador: perceção da utilidade do vídeo;  

– Características da tarefa: finalidade do vídeo.  

  

Para que isto aconteça o conteúdo do vídeo deve ser pertinente, deve captar a 

atenção do consumidor, com um tema, atual ou não, que gere interesse, que 

responda a uma necessidade ou que crie discussão. Se partirmos do princípio que 
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o espectador procurou pelo conteúdo, então ele saberá o que esperar quanto à 

utilidade do vídeo, mas caso isto não se verifique, o vídeo deve ser claro quanto ao 

conteúdo que reproduz, para que qualquer espectador, ocasional ou não, possa 

entender a finalidade do produto que está a visionar (Cennamo, 1993).  

 A própria linguagem do formato audiovisual é propícia à validação destas 

características, já que a combinação de áudio com vídeo resulta na facilidade de 

assimilação e memorização de conceitos (Hrastinski & Monstad, 2013).  

  

Tendo em conta a investigação de Moldovan, Ghergulescu e Muntean (2014), 

que corrobora as qualidades do vídeo enquanto instrumento educativo, o audiovisual 

ganha forças enquanto recurso auxiliar no processo de aprendizagem, pelas 

vantajosas opções que apresenta. A sinergia criada pela representação do 

conhecimento, simultaneamente através do meio visual e auditivo, torna a informação 

que se está a tentar passar muito mais cativante ao espectador, que encontra ali não 

uma simples “ilustração do discurso”, como lhe chamou Cinelli (2003), mas um 

produto composto, que tira partido das qualidades intrínsecas a cada um dos meios 

sensoriais de que dispõe, misturando-as para criar um meio de disseminação de 

conhecimento muito mais completo (Cinelli, 2003; Moldovan, Ghergulescu, & 

Muntean, 2014).  

Segundo Cinelli (2003), uma parte da própria indústria cinematográfica dedicou-

se à colaboração com este ideal de utilização do audiovisual para fins didáticos, tendo 

nascido desta cooperação o género documental, dedicado à alfabetização científica 

do espectador quanto a determinado tema.  

A vantagem que o audiovisual detém no processo de aprendizagem é a 

coordenação entre a imagem (estática ou dinâmica), visualmente descritiva, 

esclarecedora e atrativa, e o áudio, que dependendo do tom de formalidade com que 

o produto é apresentado, ou do contexto em que o tema se insere, deve primar por 

apresentar informação fidedigna, de cariz científico e pertinente, de forma a nutrir o 

interesse do espectador, elucidando-o (Santos, 2017).  

Assim sendo, a organização das ideias é facilitada pela sincronização da 

informação (escrita ou falada) com a disposição imagética, seja esta estática, ou, 

como aqui se pretende investigar, dinâmica, ou até mista, por causa da fluidez 

narrativa presenteada pela ilusão de movimento, característica vantajosa da 

utilização do vídeo enquanto meio comunicacional, oferecendo ao espectador a 

oportunidade de alcançar conhecimentos de forma facilitada, motivando-o com o 

interesse gerado pela forma como estão a ser comunicados (Cinelli, 2003).  
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Relacionando estas conclusões com a pertinência deste projeto, podemos 

considerar as seguintes vantagens da utilização do vídeo, mencionadas por Nair 

Cinelli, para fins educativos:  

  

– Funciona com praticamente qualquer tema/conteúdo que se deseje 

transmitir, desde que se tenha em conta a abordagem que é utilizada para esse 

efeito;  

  

– A acessibilidade e facilidade de manipulação do conteúdo, que sendo um 

vídeo está disposto em linha temporal, permite um controlo total por parte do 

espectador no seu ritmo de aprendizagem graças às pausas, avanços, retrocessos e 

repetições que pode efetuar;  

  

– A infinidade de perspetivas pelas quais o vídeo pode apresentar 

visualmente o conteúdo, dando ao espectador, a partir do conforto do seu ambiente 

de aprendizagem, a possibilidade de explorar a sua realidade ao pormenor, o que na 

maioria dos casos seria trabalhoso, dispendioso em termos de tempo/dinheiro 

investido, ou até fisicamente impossível;  

  

– A contextualização e explicação de um tema é melhorada através da 

linguagem audiovisual, pois resulta da sinergia entre a informação visual e auditiva, 

que atinge facilmente melhores resultados do que qualquer uma dessas sensações 

atingiria individualmente.  

  

  

2.4 Plataformas online e a aprendizagem informal   
  

Além das estações de televisão e da venda ou aluguer dos mais variados 

produtos audiovisuais, atualmente a opção mais rápida para aceder e/ou disseminar 

vídeos é a através da Internet, a denominada “auto-estrada da informação”, que 

revoluciona a comunicação pela forma como converge vários meios e tecnologias 

(Amaral, 2007).  

  



16  

  

Esta rede de telecomunicações aparenta ser o meio indicado e mais propício 

para a difusão do conteúdo desenvolvido por este projeto, mas existe a necessidade 

de explicar o porquê da opção pelas plataformas de vídeo online.   

Para Constantinides e Fountain (2008), as várias plataformas, que servem de 

ferramentas para a partilha de infindáveis tipos de conteúdo, podem ser agrupadas 

em cinco categorias: os blogs, as redes sociais, os fóruns, os agregadores de 

conteúdo e as comunidades de conteúdo (Constantinides & Fountain, 2008). Esta 

última categoria é a que mais interessa a esta investigação, pois é constituída pelas 

plataformas de difusão de conteúdos nos mais diversos formatos (como vídeos, neste 

caso), gerados pelos próprios utilizadores (Santos, 2017).  

  

A plataforma de maior relevância para o caso é, de longe, o Youtube, a principal 

plataforma online de partilha de material audiovisual, no que concerne à maior 

afluência de utilizadores (Lino, 2009).  

  

De acordo com as estatísticas do seu site, o Youtube conta já com mais de 1.9 

biliões de utilizadores online por mês, que resulta em biliões de horas de visualização 

de conteúdo audiovisual por dia (Youtube, 2019).  

Segundo a sua CEO, Susan Wojcicki, o Youtube tornou-se tecnicamente no 

segundo motor de busca mais utilizado, e também no segundo site mais visitado, 

perdendo o pódio apenas para a Google, a “empresa-mãe”, nas duas categorias. 

Wojcicki garante também que nesta plataforma, em média, é feito o upload de mais 

de 400 horas de conteúdo a cada minuto que passa, o que equivale ao carregamento 

diário de 65,7 anos de duração total de conteúdo (Brouwer, 2019; Burgess & Green, 

2018).  

  

Torna-se óbvia a pertinência da escolha do Youtube como plataforma para 

lançar o produto audiovisual resultante deste projeto, pelo facto desta ser a mais 

frequentada pelo público-alvo, e também por ser reconhecida como a mais indicada 

para auxiliar no processo de aprendizagem informal, pela facilidade com que este 

público-alvo já se habituou a encontrar uma infinidade de produtos semelhantes, que 

misturam uma aprendizagem sem pressões, com a descontração do lazer, dada a 

entender por uma narrativa concisa, mas informal, normalmente com recurso à 

comédia, para a divulgação do conteúdo procurado (Tan, 2013).  
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No próximo capítulo justifica-se a opção por este meio de comunicação através 

do aprofundamento das estatísticas sobre os hábitos de consumo de vídeo online, 

nas plataformas mencionadas, percebendo também o valor do seu papel na 

disseminação de conteúdo científico.  

  

3. Consumo de vídeo online  
  

O vídeo, enquanto meio difusor de conteúdo, começou a ganhar o seu espaço 

na Internet, que inicialmente consistia apenas numa rede de partilha de conteúdo 

textual, que ao fim de 20 anos de desenvolvimento passou a suportar imagens, 

depois música, e por fim, o vídeo (Clark & Stewart, 2007).  

  

A Internet começa a solidificar-se como uma plataforma de telecomunicação 

multifacetada, conseguindo cumprir maioria das funções das restantes plataformas 

como a Televisão, as emissoras de rádio e a rede telefónica. Adiciona-se isto ao 

pormenor da Web 2.0 permitir a existência de micro-conteúdo, conteúdo que é criado 

e gerido pelos utilizadores, que por norma é depois consumido nas mais variadas 

redes sociais, que funcionam como plataformas de partilha de conteúdos (Quintas, 

2015).  

  

Estas inovações tecnológicas fomentaram uma cultura de consumo habituada a 

ter tudo “aqui e agora”, à distância de um clique. Isto refletiu-se na generalidade dos 

conteúdos, favorecendo inclusivamente o audiovisual (Lemos, 2009).  

Os criadores de conteúdo audiovisual encontraram neste meio a oportunidade 

de explorar os mais variados formatos, com o facilitismo no acesso, criação, 

carregamento e distribuição de vídeos na Web. Esta contribuição positiva para a 

criação e distribuição de conteúdo deve-se também ao facto de maioria das redes 

socias e plataformas de alojamento e difusão utilizadas para o efeito serem gratuitas 

(Quintas, 2015).  

  

A importância das plataformas de vídeo online tem sido notória, e falando 

especificamente sobre a plataforma online a utilizar no decorrer desta investigação, 

segundo Lino (2009), “desde o aparecimento da plataforma Youtube, que os 

utilizadores regulares de Internet se familiarizaram com o hábito de assistir a vídeos 

e a alimentar cada vez mais este fenómeno” (p.22). Este aumento contínuo da 

procura pelo vídeo online enquanto instrumento para obter informação, reforça e 
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fundamenta a pertinência da escolha deste meio para difundir conteúdo científico, 

motivo desta investigação (Lino, 2009).  

  

Este hábito de utilizar o Youtube deve-se em parte ao acesso a conteúdo dito 

tradicional, bem como à crescente, e atualmente dominante, partilha de conteúdo 

criado pelo próprio utilizador, sendo este profissional ou amador, que alimenta a 

plataforma, contribuindo para a difusão contínua de novos conteúdos (Burgess & 

Green, 2018).  

No que concerne a esta investigação, o Youtube é a plataforma ideal para a 

difusão de conteúdo científico, porque apesar da constante partilha de conteúdo 

geral criar concorrência, o algoritmo está programado para perceber os hábitos do 

consumidor e tentar direcioná-lo para vídeos potencialmente relacionados com os 

seus gostos. Isto traz vantagens à consolidação dos públicos nas várias categorias, 

e pode ser uma mais-valia para os vídeos educacionais, que depois de assistidos 

apresentam mais opções dentro da sua categoria, de forma a fidelizar o espectador, 

pondo à sua disposição uma forma de navegar pela base de dados da plataforma, 

focando nos vídeos que valorizam a aprendizagem (Burgess & Green, 2018).  

  

  

3.1 Comportamentos de consumo  
  

A procura por vídeos cresceu graças à facilidade do próprio processo. Os 

consumidores têm agora uma maior variedade de meios à sua disposição para 

aceder a produtos audiovisuais, como os formatos físicos (como por exemplo o VHS 

ou o DVD), a tradicional programação linear dos serviços de televisão, e a Internet, 

que aglomera plataformas de armazenamento e partilha de vídeo, serviços online de 

streaming e download de conteúdo audiovisual. Esta pluralidade de opções permitiu 

uma súbida nas horas de consumo de vídeo, escalando para uma média de 30 horas 

de consumo semanal (Ericsson ConsumerLab, 2017).  

  

Com o passar do tempo, meios anteriormente dominantes como a televisão 

começam a perder os seus espectadores mais jovens, o público-alvo desta 

investigação, que migram para o pequeno ecrã dos smartphones ou computadores, 

por causa da preferência pelo acesso a conteúdo on-demand, em contraste com o 

modelo linear das emissões televisivas, que continua a ser apreciado pela faixa 
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etária acima dos sessenta anos, pela habituação ao formato (Ericsson 

ConsumerLab, 2017).  

Segundo a pesquisa realizada pela Ericsson ConsumerLab (2017), a 

visualização de conteúdo de vídeo e televisivo através de dispositivos móveis teve 

um aumento de 320% entre 2010 e 2017, tornando-se atualmente no maior grupo de 

consumidores de produtos audiovisuais, ultrapassando os grupos de consumidores 

de televisão e os de computador, o que exige uma atenção redobrada por parte dos 

criadores de conteúdo, no que toca à adequação das características do seu produto 

à experiência mobile.  

  

Nos dias que correm, o papel da Internet na troca e armazenamento de 

informação, impulsionou a possibilidade de qualquer indivíduo, que tenha acesso a 

ela, de aceder e criar conteúdo de forma independente (individual ou colaborativa), 

contribuindo para o florescer da Era da Informação e criando a passagem propícia 

para uma aprendizagem informal (Dabbagh & Kitsantas, 2012).  

  

O lado negativo da quantidade massiva de opções que foram surgindo com o 

desenvolvimento deste meio, centra-se na concorrência entre as várias categorias 

de vídeo pela atenção do espectador, que atualmente perde em média quase uma 

hora por dia a procurar algo que queira realmente ver (Ericsson ConsumerLab, 2017).  

  

De qualquer forma, a Internet tornou-se num repositório audiovisual muito 

procurado, que foi atraindo cada vez mais utilizadores, e a partir de 2005, segundo 

o Instituto Nacional de Estatística, pelo menos 32% dos agregados domésticos 

portugueses tinham acesso à Internet, estatística que apesar de desatualizada já 

apresentava sinais de uma constante subida de internautas, como confirmado pelo 

estudo de assinantes com acesso à Internet em Portugal, realizado pela PORDATA, 

que garante que em 2017 tinha já ultrapassado os 3.3 milhões, o número de 

portugueses que navegava online (PORDATA - Base de Dados Portugal  

Contemporâneo, 2017; Instituto Nacional de Estatística de Portugal, 2005).  

  

Segundo a análise da revista Marketeer, Portugal não ficou indiferente aos novos 

hábitos no padrão de consumo, tendo acompanhado as tendências adaptando-se à 

nova ferramenta, tendo o Youtube como plataforma predileta. Um fator que justifica 

isto é a anteriormente mencionada facilidade com que os espectadores podem 

consumir o que querem, quando querem e onde querem. Outra justificação deve-se 
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à evolução dos pacotes de dados de telecomunicações, que passou a permitir o 

consumo de mais vídeos, conseguindo carregar progressivamente mais dados a 

uma velocidade muito maior. Este aspeto favoreceu o consumo de vídeo via 

smartphone, permitindo ao consumidor um acesso mais rápido, mais fácil e mais 

cómodo ao conteúdo (Marketeer, 2017).  

  

A Google relevou alguns dados sobre os utilizadores, e quanto à população 

portuguesa consta que 38% visualiza diáriamente conteúdo audiovisual. Segundo o 

Google Consumer Barometer, dentro desta esfera de consumidores diários:   

  

– 34% dos espectadores acedem ao conteúdo via smartphone;   

– 94% vê os vídeos em casa;  

– 81% fá-lo através de sites ou aplicações online;  

– 69% assiste sozinho.  

  

 A análise dos dados relativos às motivações do consumidor permitem concluir 

que 48% dos portugueses quer ser entretido e 39% quer relaxar, o que favorece a 

intenção do produto desta investigação (Marketeer, 2017).  

  

Apesar desta motivação predominantemente virada para o lazer, um estudo da 

Think with Google revela que os consumidores procuram o Youtube não só para se 

entreterem, mas também para aprender algo novo e satisfazer a sua curiosidade, 

aumentar conhecimentos já existentes e até para encontrar soluções para problemas 

que tenham, o que resumidamente corresponde a vídeos de cariz educacional, 

categoria em que o produto desta investigação se insere. Mais de 40% dos 

espectadores garante sentir-se mais inteligente e/ou apto à realização de uma tarefa 

depois de visualizar vídeos concebidos nestes moldes (O’Neil-Hart, 2017).  

  

Uma sessão de visualização de vídeos no Youtube dura em média 40 minutos, 

uma tendência gerada pela duração crescente do conteúdo, e pelos hábitos de 

consumo dos espectadores, que passam agora mais tempo no site, gerando 

números de engagement que crescem 50% a cada ano (Omnicore, 2019).  

  

Outro factor que beneficia a escolha dos vídeos do Youtube como ferramenta de 

aprendizagem, deve-se à presença global desta plataforma em 91 países, criando 

acesso a conteúdo em 80 línguas diferentes, quebrando qualquer barreira linguística 
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entre o utilizador e a informação. Esta boa notícia para a difusão de conteúdo 

científico e educacional deve-se à imensidão de criadores a nível global, que 

permitem aos espectadores terem a hipótese de encontrar a informação desejada 

na sua língua materna, ou, caso isso não aconteça mas encontrem o conteúdo 

pretendido noutro idioma, possam recorrer à opção de legendar o vídeo, ferramenta 

disponível nas opções do leitor do Youtube (Youtube, 2019).  

  

Quanto às categorias em que o vídeo que se pretende desenvolver no decorrer 

desta investigação se insere, a comédia e a educação, são dois dos campos que 

constam na lista dos géneros audiovisuais mais vistos no Youtube. Como 

mencionado anteriormente, os utilizadores procuram retirar informação útil, a nível 

teórico e prático, quando acedem a esta plataforma, fator que beneficia a 

visualização de produtos semelhantes ao que irá ser produzido. O vídeo pertence 

maioritariamente à categoria da educação, mas entende-se pela abordagem que 

pode inserir-se também na área da comédia (que é a categoria com mais alcance 

de público, com 47%), pois o humor é um fator que contribui para a aprendizagem 

informal do espectador, pela forma leve com que retrata assuntos complexos, 

permitindo a sua descodificação e melhor assimilação (Mediakix, 2019; Kunst, 2019).  

  

A vantagem dos vídeos de divulgação científica reside na durabilidade da sua 

pertinência, no sentido em que um vídeo desta categoria, desde que apresente 

conteúdo verdadeiro e atualizado, não perde o seu valor educacional. Este tipo de 

conteúdo, ao contrário de outros como a comédia, pode não viralizar 

instantaneamente, mas tem a possibilidade de garantir uma audiência crescente 

(enquanto se mantiver relevante), que pode inclusivamente repetir várias vezes a 

visualização do vídeo, dependendo do interesse pelo conteúdo transmitido e da sua 

complexidade. Este tipo de vídeo vai além da efemeridade típica dos vídeos virais, 

pois é um produto cuja utilidade pode durar anos, consoante a acuidade do seu 

conteúdo (Influencer Marketing, 2018).  

  

Só para terminar a análise às características dos vídeos online no Youtube, a 

duração média de um produto audiovisual (no geral) encontra-se nos 11,7 minutos, 

enquanto que o tipo de vídeo que se pretende conceber, que pertence às categorias 

anteriormente mencionadas, encontra-se aproximadamente entre os 9,5 e os 13 

minutos. Estes números são explicados pelo tipo de conteúdo, que exige algum 
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tempo para ser plenamente comunicado, bem como pela tentativa de monetarização 

dos vídeos, através de anúncios (Clement, 2018).  
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4. Análise de casos  

  

Para que seja encontrada a metodologia adequada ao desenvolvimento deste 

projeto, procura-se perceber primeiro quais as técnicas e abordagens perdilectas, 

utilizadas nos canais audiovisuais mais vistos pelo público, e com mais sucesso na 

divulgação científica, que operem no Youtube.  

  

Baseando esta pesquisa nas estatísticas recolhidas, destacam-se canais de 

disseminação científica, que consolidaram a sua popularidade na área, com produtos 

audiovisuais atrativos que alcançam níveis significativos de receptibilidade por parte 

do público-alvo, que é em parte comum ao deste projeto.   

  

Os canais escolhidos para análise são os seguintes:  

– VSauce – https://www.youtube.com/user/Vsauce  

– Smarter Everyday – https://www.youtube.com/user/destinws2  

– ASAP Science – https://www.youtube.com/user/AsapSCIENCE  

– Kurzgesagt - in a nutshell – https://www.youtube.com/user/Kurzgesagt  

– It’s Okay to be Smart – https://www.youtube.com/user/itsokaytobesmart  

– Alltime10s – https://www.youtube.com/user/alltime10s  

– WatchMojo – https://www.youtube.com/user/WatchMojo  

  

(A ordem pela qual são apresentados e analisados é aleatória).  

  

Os canais escolhidos são os que, na área da difusão de conteúdo científico, 

detêm os valores mais elevados e consistentes, em termos de visualizações e 

subscritores. Na lista apresentada encontram-se dois canais cujo objetivo principal 

não se restringe apenas à disseminação de ciência, o canal Alltime10s e o canal 

WatchMojo. Estes canais também optam por comunicar factos (na sua maioria 

científicos), mas sobre qualquer tema do conhecimento geral, não se limitando 

apenas a áreas científicas.   

O objetivo destes canais alinha-se com o objetivo deste projeto, pois também o 

engloba, e estes canais revelam-se pertinentes ao estudo pelos índices de 

visualizações e subscritores que atingem, bem como pela abordagem técnica que 

utilizam para comunicar o conhecimento científico. Dividindo-o em listas de dez factos 

por episódio, estes canais apresentam “top 10’s” de conhecimento geral sobre os 
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mais variados temas, criando produtos audiovisuais de produção ágil, consistente e 

atrativa (pelo formato e pela duração) ao público, que se habitua a consumir dez 

factos de cada vez, sobre temas do seu interesse, não perdendo muito tempo útil.  

  

4.1 Dados de consumo e transmissão  

  

Tabela 2 - Dados de consumo e transmissão 

 
Na Tabela 2 – Dados de consumo e transmissão, podemos encontrar a data 

de início de transmissão de cada canal analisado, bem como uma apresentação 

estatística dos valores que atingiram até agora, que são representativos da 

recetibilidade por parte do público.   
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De todos, apenas o VSauce apresenta vídeos de subscrição paga no seu canal, 

tendo começado a produzir episódios premium para Youtube Red Original Series, em 

Janeiro de 2018.   

É possível constatar que os canais com mais visualizações (no total dos vídeos) 

são os inicialmente referidos, Alltime10s (2.1 mil milhões) e WatchMojo (12 mil 

milhões), muito possivelmente pela fama que têm em apresentar conteúdo científico 

em forma de lista, de forma simples e rápida. Dos restantes, destaca-se o VSauce 

(1.5 mil milhões) e o ASAP Science (1.2 mil milhões), os únicos da lista a ultrapassar 

os mil milhões de visualizações.  

Apesar destes valores, o número de utilizadores que subscreveram aos canais 

podem não ser diretamente proporcionais ao número de visualizações dos vídeos. 

Retirando momentaneamente o canal WatchMojo da equação, já que é o canal que 

indiscutivelmente apresenta o maior número de visualizações (12 mil milhões) e de 

subscritores (20 milhões), podemos verificar que apesar do canal Alltime10s ter mais 

visualizações do que qualquer um dos restantes canais, possui um número de 

subscritores (5,6 milhões) inferior a todos, exceto ao canal It’s Okay to be Smart, 

também devendo-se ao facto deste ser o canal que nesta lista apresenta os números 

mais baixos, tanto de visualizações (200 milhões) como de subscritores (2,7 milhões).  

Os canais que detém o maior número de subscritores são em primeiro o 

WatchMojo (20 milhões), seguido do VSauce (14,2 milhões), cujo valor ultrapassa 

quase em dobro o valor do terceiro e restantes canais.   

  

O canal que existe há mais tempo é, de longe, o WatchMojo, que existe desde  

2007, tendo começado a transmitir vídeos de conteúdo científico no formato de “top  

10” em 2008, o que pode justificar o facto de ter mais seguidores e visualizações, 

tendo tido mais tempo de transmissão, logo maior oportunidade de captar a atenção 

dos espectadores.   

O canal mais recente é o Kurzgesagt – in a nutshell, que apesar de ter iniciado 

a sua atividade apenas em 2014, apresenta já números consistentes de 

visualizações, e arrecadou já 8,1 milhões de subscritores, quase tanto como o canal 

ASAP Science, que tem mais um ano e praticamente o dobro do número de 

visualizações.  

  

  

  

  



26  

  

4.2 Abordagem narrativa  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 3 – Abordagem narrativa, encontramos uma descrição da forma 

como os episódios apresentam os temas, se têm um narrador, se têm convidados, o 

tipo de discurso, etc.   

Quanto ao narrador, a existência de um em cada episódio é uma necessidade 

unânime. Apenas os canais Alltime10s e WatchMojo vão alternando o narrador por 

episódio, sendo que os restantes mantêm um narrador fixo.   

Os canais VSauce e Smarter Everyday apresentam um narrador presente quase 

na totalidade da duração dos episódios, sendo simultaneamente um narrador e 

apresentador, tornando-se na “cara” do canal. O canal Smarter Everyday é o único 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabela 3 - Abordagem narrativa 
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que “entrevista” convidados, indivíduos peritos, ou com conexões aos temas 

abordados nos episódios.  

Os canais ASAP Science, Kurzgesagt – in a nutshell e WatchMojo optam pelo 

narrador ausente nos seus episódios, dando a totalidade do foco de atenção à 

informação que transmitem.  

No canal It’s Okay to be Smart, graças a técnicas de chroma key, o apresentador  

Joe Hanson esbate as barreiras entre narrador presente e ausente, ao “misturar-se” 

nas imagens e animações, criando mais dinâmica na narrativa.  

O canal Alltime10s apenas começou a recorrer à narração a partir de 2015, 

sendo que desde 2010 que apresentava a informação que disseminava através de 

tipografia animada e/ou estática, nos seus vídeos. A partir de 2015 os episódios 

mudaram um pouco o seu formato, incluindo a adição de apresentadores (narradores 

presentes) que alternam, um por episódio.  

Por fim, saltam à vista duas características importantes, que todos os canais 

partilham. Primeiro, todos optam por um discurso informal, que procura disseminar 

conhecimento científico através de um discurso direcionado a indivíduos mais leigos, 

recorrendo regularmente à comédia para facilitar a assimilação dos factos. Segundo, 

todos citam as fontes onde encontraram a informação que transmitem, seja na 

descrição dos vídeos no Youtube, seja no próprio vídeo (nos créditos ou em rodapé), 

ou apresentando os entrevistados como fontes fidedignas.  
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4.3 Abordagem técnica  

  

    
Tabela 4 - Abordagem técnica 
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Na Tabela 4 – Abordagem técnica encontramos as informações sobre a 

produção dos episódios, a recolha de imagens, de som e a duração média de cada 

episódio.  

Quanto à recolha de imagens, a técnica mais usada para conceber o suporte 

visual dos episódios é o 2D Graphics. Maioria dos canais utiliza animação 2D e 

tipografia animada para auxiliar à disseminação de ideias, sendo que o canal 

Kurzgesagt – in a nutshell é produzido totalmente em animação 2D, e o canal ASAP 

Science é produzido totalmente em animação stop motion de desenhos. Em 

contraste, a técnica menos utilizada é o 3D Graphics, provavelmente pelo processo 

moroso e mais trabalhoso que a técnica exige.  

O canal VSauce é o que apresenta uma maior variedade de técnicas usadas na 

conceção dos episódios.  

Os canais VSauce, Smarter Everyday, Its Okay to be Smart e Alltime10s 

produzem os próprios vídeos que passam no canal, com filmagens e em chroma key, 

alguns recorrendo mais outros menos, aos stock videos.   

Apesar da produção elaborada atrair a atenção dos espectadores, é de destacar 

que os canais com mais visualizações apoiam-se quase totalmente em stock images 

e stock vídeos na produção dos seus episódios, poupando tempo e dinheiro na 

recolha de imagens, aproveitando os stocks online que oferecem uma infinidade de 

material audiovisual para todos os gostos, muitas vezes gratuito. Misturando isto com 

2D Graphics para as aberturas dos episódios, para a animação da tipografia ou de 

elementos visuais, concebem episódios tecnicamente mais simples, mais concisos, 

com resultados igualmente satisfatórios.  

Quanto à produção do áudio, a voz do narrador está sempre presente. Apenas 

o canal Smarter Everyday depende totalmente da voz do narrador, não recorrendo a 

música de fundo nem efeitos de som na produção dos episódios. Os canais  

Kurzgesagt – in a nutshell, It’s Okay to be Smart e Alltime10s recorrem a todas as 

técnicas analisadas para produção de áudio, narrador, música de fundo e efeitos 

sonoros, para auxiliar na passagem das suas ideias nos vídeos. O canal Alltime10s 

optou por estas técnicas mais especificamente a partir de 2015, já que os trabalhos 

realizados anteriormente apenas usavam música de fundo sobre os elementos 

textuais e imagéticos. Pode-se concluir que a voz do narrador tornou-se numa 

característica essencial deste formato, sendo que a música de fundo e efeitos 

sonoros são opções viáveis para melhorar o ambiente sonoro do episódio, mas não 

são indispensáveis.   
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Nesta tabela destaca-se também o aumento da duração média de cada episódio 

ao longo dos anos, sendo que maioria dos canais começou com conteúdos 

audiovisuais de curta duração, por norma abaixo dos seis minutos, próprios para 

serem rapidamente consumidos. Ao longo do tempo, e também graças ao contributo 

das publicidades pagas exigirem maior duração nos vídeos, estes foram aumentando 

a sua duração, tendo a sua maioria atingido uma média de dez minutos por episódio, 

sendo que o canal VSauce, em nove anos aumentou a duração dos seus episódios 

de uma média de três minutos para uma média de vinte cinco minutos, tendo em 

conta que estes últimos são episódios de maior duração também por serem conteúdo 

premium. O canal mais consistente ao longo dos anos foi o ASAP Science, que 

durante seis anos foi mantendo a duração média dos seus episódios baixa, subindo 

apenas dos dois para os cinco minutos, continuando a apresentar episódios de 

consumo rápido como todos os canais faziam nos seus primórdios. Conclui-se que 

apesar de atualmente a maioria destes canais terem sucesso com vídeos com uma 

duração média de dez minutos ou mais, existiu a tendência de começar com vídeos 

de curta duração, ou pelo menos com a menor duração possível, até porque os 

conteúdos a disseminar devem ser concisos e de consumo rápido. Mas com a 

monetarização dos canais, as tendências alteraram-se, e o público no geral pareceu 

adaptar-se à situação, os que apreciavam os vídeos de curta duração habituaram-se 

à subida do tempo de visualização, estando já habituados ao consumo de conteúdo 

científico nos formatos apresentados pelos seus canais preferidos, compreendendo 

que algumas temáticas abordadas necessitavam de mais tempo para serem 

adequadamente exploradas, e que os canais precisavam dessas longas durações 

para poderem ter retorno monetário com o tráfego.   

Concluindo pela experiência dos canais listados, apenas se justificou o aumento 

da duração dos episódios devido a opções técnicas, e também pelo número base de 

subscritores e visualizações conseguir justificar o investimento em publicidade 

patrocinada nos vídeos, que para gerar retorno suficiente exige vídeos com maior 

duração.  
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III - Processo metodológico  

  

5. Metodologia  

  

A presente pesquisa rege-se por uma metodologia de investigação e 

desenvolvimento, que procura analisar e apresentar uma solução para o problema 

encontrado, recorrendo à recolha e estudo de conhecimentos teóricos já existentes 

e à experimentação prática dos mesmos, com o objetivo de comprovar a sua eficácia 

ou, se possível, realizar melhorias no seu processo (Nunes, 2016).  

  

O vídeo, enquanto instrumento difusor de conteúdo científico, é o objeto de 

estudo desta investigação, pois pretende-se perceber as suas capacidades, e para 

tal, há que perceber como aprimorar e adaptar as características narrativas 

atualmente existentes, de forma a conceber um produto que atraia e cative o 

espectador. Tudo isto com o intuito de incentivá-lo a ganhar a iniciativa de procurar 

saber mais sobre o conteúdo científico divulgado, já que com produtos como este 

pode encontrar o que procura à distância de um clique, num ambiente de 

aprendizagem informal, cómodo, sem pressão e adaptável à vontade e velocidade 

do processo de aprendizagem pessoal que cada individuo deseja ter.  

  

Seguindo as características próprias deste método de investigação, o estudo de 

materiais válidos, confiáveis e que permitam a generalização em contextos bem 

definidos, pretende-se que o referido objeto de estudo funcione como uma proposta 

para testar as práticas comuns analisadas durante a investigação do enquadramento 

teórico desta dissertação (Santos, 2017).  

O vídeo criado no decorrer da fase de produção, que seguirá as diretrizes que 

se concluírem da observação de produtos semelhantes, servirá como uma 

simulação destes mesmos produtos, e espera-se com isto testar a relação entre as 

decisões técnicas tomadas pelos criadores de conteúdo, e o consequente sucesso 

do seu produto, na atração e instrução do seu público-alvo, bem como apresentar 

uma solução para as falhas detetadas.   

  

Assim sendo, após definição da questão de investigação, reúnem-se as 

referências teóricas que servirão de base às opções tomadas durante a produção, 

juntando esta informação à resultante da análise de produtos audiovisuais que já 
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tenham a sua popularidade consolidada, e que sejam semelhantes ao produto que 

se pretende desenvolver, a nível de conteúdo, narrativa, abordagem, público-alvo, 

etc. A partir da análise destes casos individuais de sucesso, é possível ir delineando 

um padrão através da observação de vários fatores repetitivos do fenómeno 

examinado. A posterior experimentação destes fatores visa validar a hipótese de que 

a utilização do audiovisual como instrumento difusor de conteúdo científico é uma 

aposta no sentido correto, pois no caso dos produtos analisados, estes fatores 

resultam no entretenimento e aprendizagem (informal) do espectador.   

Como forma de testar esta teoria, será desenvolvido um produto audiovisual, 

concebido nos moldes anteriormente formulados através da observação de casos 

idênticos, para ser lançado online através dos novos media, como uma experiência 

avaliadora da teoria. Desta avaliação poderemos retirar conclusões em relação às 

boas e más práticas, definindo princípios orientadores que facilitem futuras 

produções.   

Para tal, o método a adotar é o indutivo, que consiste na observação e 

experimentação de um ou mais fenómenos individualmente, de forma a corroborar 

ou descartar hipóteses teóricas resultantes dessas experiências/observações. 

Essas hipóteses são basicamente generalizações, pois partiram do estudo da 

relação entre os fenómenos, de maneira a formular uma lei geral, passível de ser 

verificada, que generaliza os fenómenos de forma a pressupor uma previsão dos 

seus resultados. Neste caso, após observação dos casos individuais de sucesso e 

de insucesso no Youtube, de vídeos de divulgação de conteúdo científico, 

poderemos perceber que certos canais apostam em abordagens mais informais, 

misturando aprendizagem com entretenimento, aliadas a um suporte visual como 

imagens, vídeos e infografias, que geram resultados muito positivos a nível de 

aprendizagem informal, tal como se pretende atingir com o produto desta 

investigação. Com esta observação gera-se a premissa de que estas características, 

no geral, são a causa de sucesso dos vídeos, e como tal, procura-se com elas 

confirmar se o audiovisual enquanto meio difusor de conteúdo científico é a escolha 

mais frutífera. Tal como indica o método indutivo, parte-se da observação de casos 

particulares e formula-se um conceito geral, que deve ser testado. Será criado um 

exemplar deste tipo de produto, com a intenção de cumprir o mesmo tipo de função 

e será avaliada a sua recetividade pelo público. Tendo em conta o contexto do 

Youtube, plataforma saturada de conteúdos audiovisuais dos mais variados que 

concorrerão com este produto pela atenção do espectador, é previsível que a curto 

prazo os resultados deste produto possam não ser tão animadores como os dos 
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produtos que serviram para formular esta hipótese, mas o método indutivo também 

contempla o facto de que apesar das premissas serem verdadeiras, a conclusão 

pode ser falsa, ou seja, ao estarmos a generalizar fenómenos individuais, não é 

possível garantir que qualquer fenómeno realizado através deste método terá os 

mesmos resultados que os fenómenos analisados tiveram, pois cada fenómeno 

consiste num objeto de estudo particular, e os resultados que podem ser produzidos 

pelo estudo fazem parte de um leque de hipóteses muito mais abrangente, por isso 

não podem ser previstos, apenas generalizados. Resumidamente, este produto 

audiovisual pode falhar, mas essa falha pode ser um resultado a curto prazo, que 

pode vir a alterar-se com o tempo, e mesmo que não se altere, não põe em causa a 

teoria de que o audiovisual ajuda na disseminação de conteúdo científico, apenas 

põe em causa a capacidade deste produto em particular, de cumprir a função para 

o qual foi desenvolvido (de Freitas & Prodanov, 2013; Silva, 2016).  

  

 

Figura 2 - Metodologia de investigação e desenvolvimento 

  

A metodologia de investigação e desenvolvimento, tal como apresentado no 

esquema da Figura 2 (adaptado do esquema de Fernando Albuquerque Costa), 

contempla estes aspetos, pois qualquer fase do trabalho pode implicar uma 

reformulação de uma fase anterior, com vista a encontrar a melhor forma de resolver 

os problemas que vão surgindo, já que a teoria resultante da análise inicial dos casos 

pode não resolver diretamente o problema, como se prevê, sendo necessário um 

processo iterativo entre teoria e prática, até que a solução ideal seja encontrada 

(Costa, 2007; Akker, 1999).  

  

As várias fases do estudo são então a identificação do problema, a observação 

de produtos semelhantes e recolha de princípios orientadores de produção, a 
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experimentação desses princípios e o desenvolvimento de um produto audiovisual, 

e por fim, o seu lançamento e a subsequente análise dos seus resultados, de forma 

a comprovar ou desmentir os princípios testados, o que permite a aplicação destes 

em produções futuras ou como base de uma próxima investigação.   

  

Os instrumentos de recolha de dados que permitam responder à questão desta 

investigação serão variados, e permitem uma pesquisa mais completa, que 

apresentará dados na sua maioria qualitativos, bem como alguns quantitativos. No 

que toca a reunir respostas quanto ao estado da arte deste tipo de produtos 

audiovisuais, recorre-se ao método de observação, como anteriormente foi referido, 

de produtos que estejam inseridos nas características procuradas. Espera-se nesta 

observação ser possível identificar os produtos mais indicados para a comparação, 

reunindo dados quantitativos, como as estatísticas dos vídeos (como indicador de 

popularidade), neste caso através do ratio de likes e de dislikes que os vídeos 

apresentam, o número de visualizações, o número de seguidores do canal, etc.  

(Günther, 2006).  

Para a obtenção de dados qualitativos nesta fase, que permitam retirar uma 

opinião muito mais orgânica do que simplesmente saber se o vídeo é muito ou pouco 

visualizado, o investigador analisou os vídeos de forma a interpretar as tendências 

e expectativas que criam, complementando com a leitura de alguns dos comentários 

aos vídeos, de forma a retirar deles as mais variadas, e subjetivas, opiniões. Devido 

à comum imensidão de comentários que podemos encontrar em vídeos deste 

calibre, a análise qualitativa mais pertinente que se pode fazer nesta fase é ao nível 

da interpretação das características narrativas e audiovisuais dos produtos (Aires, 

2015).  

Formula-se, portanto, o pressuposto de que o vídeo é um bom condutor de 

informação, no que toca a divulgar conteúdo científico através dos novos media.   

  

Prossegue-se então para a conceptualização da experiência que servirá para pôr 

em prática os princípios orientadores identificados para este tipo de vídeo, bem como 

para validar o pressuposto formado. O tema abordado será a Comunicação e a 

Pornografia, um pouco do que une a história destas duas áreas, e o impacto que as 

inovações tecnológicas tiveram no seu desenvolvimento. Será feito o teste através 

da criação de um episódio que explique temas de relevância nestes campos, 

disponível no Youtube. O conteúdo deste episódio será recolhido através de 

entrevistas a docentes da Universidade de Aveiro, que sejam simultaneamente 
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investigadores nas áreas de interesse para o estudo, uma decisão que permite 

recolher dados fidedignos, a fontes credíveis e de fácil acesso, pois fazem parte da 

mesma Universidade onde o presente estudo é conduzido, bem como através de 

uma pesquisa online sempre assente em conteúdo seguro e factual, disponibilizado 

através de textos e/ou vídeos, de fontes creditadas.   

  

O software de edição e pós-produção a utilizar no decorrer deste projeto tratase 

do Adobe Premiere, para a edição do vídeo e das animações, para a montagem do 

conteúdo e para o retoque do mesmo, correção de cores, tons, luz e aplicação de 

restantes efeitos. Para aumentar os recursos disponíveis é preciso recorrer à 

manipulação e/ou tratamento de imagens estáticas, originais ou retiradas da Internet, 

e para tal serão utilizados o Adobe Photoshop e/ou o Adobe Illustrator.  

Para a captação de som será usado o Audacity, e para a edição do som captado 

a opção recai no Adobe Audition.  

  

O estudo estará concluído com a análise qualitativa do feedback ao conteúdo, 

por parte de um grupo de participantes, pertencentes ao público-alvo desta 

investigação, os jovens e jovens adultos portugueses, escolhido através de um 

método de amostragem não probabilístico por conveniência. Este feedback será 

obtido por via de sessões de entrevista em focus group, começando com a 

visualização do episódio, seguindo-se de uma conversa informal de forma a 

interpretar dados qualitativos quanto às opiniões e preferências dos participantes, e 

finalizando com um inquérito, direcionado à recolha de informações mistas, 

qualitativas e quantitativas.   
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6. Luzes, Câmara, Inovação!  

   

A intenção deste estudo é identificar princípios orientadores da produção de um 

instrumento difusor de conteúdo científico, testando-o, recorrendo ao 

desenvolvimento de um protótipo audiovisual, concebido com uma estratégia 

narrativa própria para o contexto dos novos media, e que é acompanhada de uma 

linguagem e suportes visuais adequados ao público visado (os jovens e jovens 

adultos portugueses). O objetivo é perceber se é um produto apelativo e se contribui 

de forma positiva para a aprendizagem (informal) de conteúdo de cariz científico.   

Surge inicialmente a proposta de realização de um episódio, que poderá vir 

futuramente a fazer parte de uma web-série centralizada em temas de cariz científico 

com pouca difusão mediática, ou que se considere que passem ao lado do foco de 

atenção do público-alvo em questão, seja por falta de interesse deste ou mesmo por 

falta de conhecimento da sua existência.  

A realização de mais do que um episódio acabou por se tornar inconcebível, pelo 

menos em contexto de estudo de mestrado e dentro dos seus prazos, em prol da 

dedicação de um número mais alargado de horas à produção do primeiro episódio. 

Optou-se pela realização de um episódio mais completo, com um estudo mais 

aprofundado do tema escolhido, sendo preferível que se tenha apostado na 

prioridade da criação de um episódio (objeto de estudo) que já integrasse todos os 

parâmetros que se quiseram ver avaliados e testados com este projeto (objetivos do 

estudo).  

Apesar da liberdade oferecida pelo tema do projeto, de se poder abordar 

qualquer conteúdo científico / histórico / factual, a opção pelas áreas da comunicação 

e do audiovisual aparentaram ser as mais lógicas, e de maior interesse, tendo em 

conta o contexto do mestrado. Nasceu então a rúbrica intitulada “Luzes, Câmara,  

Inovação!”, um claro jogo de palavras com a imemorial expressão “Luz, Câmara, 

Acção!”, que revela o intuito de explorar as inovações no mundo do audiovisual e o 

contexto em que surgiram, explicando-as a um público que por norma não se cruzaria 

com tais informações, ou não teria interesse em realizar uma pesquisa independente 

por elas. O formato apresentado obedece ao objetivo deste estudo, de apresentar 

uma solução que torne este conteúdo apelativo para o público, constituindo 

simultaneamente uma fonte de entretenimento e aprendizagem.   
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6.1 Fases do Projeto  

  

  

Os projetos de cariz audiovisual, tal como o da presente dissertação, são por 

norma divididos em três fases:  

  

- Pré-produção;  

- Produção;  

- Pós-produção.  

  

Inclui-se um cronograma relativo à fase retratada neste capítulo, na Figura 3, de 

forma a ilustrar as várias fases práticas da investigação, a produção do episódio e a 

sua avaliação. O cronograma começa no mês de Setembro para permitir a perceção 

do tempo que esta fase ocupou na totalidade do tempo de investigação, iniciado 

nesse mesmo mês.  

  

  

Cronograma  

 

Figura 3 - Cronograma da investigação (fase de produção) 
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6.1.1 Pré-Produção  

  

A primeira fase, a da Pré-Produção, englobou todas as decisões que se devem 

tomar previamente de forma a suportar todos os passos dados no processo seguinte, 

o da Produção, bem como toda a pesquisa e recolha de dados que constituem o 

Estado da Arte da presente investigação.   

  

Definição do tema  

  

Para começar, a escolha da temática a abordar.   

Tal como foi dito anteriormente, não existia uma restrição quanto à área do tema 

a explorar, mas tendo em conta a área académica que serve de contexto de estudo 

deste mestrado, a Comunicação Multimédia (mais especificamente, a audiovisual), 

inicialmente o tema predileto seriam as inovações tecnológicas na indústria 

audiovisual, mais propriamente no mundo do cinema.  

Após ser trazido à discussão tanto em reuniões com o grupo de professores-

orientadores, como em sessões agendadas com outros peritos da área, como outros 

docentes do DeCA e profissionais fora do contexto académico, este tema equipara-

se a um bloco de granito, que de sessão em sessão foi lapidado até se chegar à sua 

forma final, limando arestas quanto à importância e relevância da temática e ao 

interesse do público nos factos que eram relatados, resumidamente, se o produto 

estaria a difundir conteúdo que realmente apela ao público-alvo, ou se o próprio tema 

escolhido estaria a ser contraproducente relativamente aos objetivos inicialmente 

traçados.  

Regendo-se pela decisão do tema orbitar pelas áreas da comunicação e do 

audiovisual, numa das sessões surgiu uma opção que aparentava inicialmente ser 

demasiado sensacionalista e que pouco de científico parecia ter, a análise da 

influência que a pornografia/indústria pornográfica teve, ao longo dos séculos, nos 

vários meios de comunicação, inventados pelo ser humano.  

A pornografia vive na dualidade dos seus números de consumo estarem em 

constante crescimento numa sociedade que ainda considera esta temática um tabu. 

Como a indústria pornográfica hoje em dia aposta grande parte das suas produções 

no ramo audiovisual, a exploração deste tema começou aos poucos a fazer todo o 

sentido, especialmente após uma pesquisa aprofundada do tema, que revelou um 

conjunto de factos (apresentados no vídeo) que justificam a pertinência de fazer esta 

escolha e trazer este assunto à discussão, bem como contrariam a opinião supérflua 
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de que a pornografia é um tema sensacionalista que nada tem a ensinar ou que em 

nada contribui para a inovação dos vários meios de comunicação. Este tema não 

visa avaliar os efeitos que o consumo de pornografia tem, ou não, no ser humano, 

mas sim denotar a sua presença praticamente em todos os meios de comunicação, 

e averiguar a importância deste tipo de conteúdo no desenvolvimento dos mais 

variados formatos. Tal como disse George N. Gordon:  

  

“Todo e qualquer instrumento de comunicação que tenha sido concebido até hoje 

pela humanidade, foi quase automaticamente utilizado para a comunicação do que 

a cultura em que foi inventado chama de pornografia” (Gordon, 1980).  

  

A ideia original consistia em retratar a pornografia nos formatos que atualmente 

se tornaram mais convencionais, como é o caso do audiovisual, mas tendo em conta 

a riqueza informativa que este tema acarreta, que se estende por vários séculos de 

história, rapidamente se tornou imperativo optar por explorar as ligações que existem 

entre a comunicação e a pornografia desde os seus primórdios, até aos dias de hoje, 

examinando os vários contributos que foram partilhando com o passar dos tempos, 

resultando numa evolução mútua, e permitindo ao espectador (mesmo 

desconhecendo o tema) retirar a conclusão de que a pornografia não é um conceito 

recente, e que a sua presença nos meios de comunicação existe literalmente há 

milhares de anos.  
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Guião literário  

  

Apesar de não parecer muito convencional, a escrita do guião precedeu as fases 

iniciais de criação da sinopse e do storyline, pois quando começou a ser redigido foi 

pensado como um guião para um narrador ausente interpretar em voz-off. Quando 

sucederam as alterações que ditariam a presença do narrador no episódio, 

praticamente iniciaram-se logo as gravações, com atores e cenário decididos 

conforme o que seria mais prático para resolver esse percalço. Na altura, após estes 

ponto-chave definidos, considerava-se que no geral a narrativa que dinamizaria o 

episódio seria secundária, um mero adereço para ajudar a cativar o espectador e 

para servir de suporte visual à informação disseminada, e como tal, primeiro deu-se 

uma extensa recolha de informação fidedigna sobre o assunto, e como forma de a 

organizar, iniciou-se imediatamente a escrita do guião a partir das fontes recolhidas, 

como se vê que pode ver pela Figura 4. O guião integral pode ser consultado em 

anexo.   

  

 

Figura 4 - Guião literário 

 

  

Só após esta fase é que realmente se começou a pensar na história do episódio, 

em quem seria o narrador, as personagens, os espaços, etc.   

Em termos de storyline apenas se imaginava um narrador, ausente ou presente, 

a explicar a informação toda com recurso a um discurso informal, com um equilíbrio 

entre a seriedade dos assuntos e o humor com que os transmitia.  
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Surge a necessidade de avaliar a importância da informação recolhida, sendo que 

o texto foi várias vezes revisto de forma a resumi-lo, tendo sempre em conta a 

preocupação de manter o episódio dentro da duração média referida no subcapítulo 

3.2, de 9,5 a 13 minutos, respeitando a tendência de que quanto menos tempo o 

episódio teria, provavelmente mais apelativo seria para o público-alvo, evitando o 

erro cometido pelos formatos formais de alongar demasiado sobre o objeto de 

estudo, aumentando a duração e perdendo assim a atenção do espectador. As 

várias revisões ao guião resultaram numa narração que se procurou ser o mais 

concisa possível, com o máximo de rigor na comunicação dos factos a um ritmo 

elevado, procurando incluir o máximo de “informação por minuto”, garantindo uma 

dinâmica adequada entre a duração e a quantidade de informação que o episódio 

oferece.    

  

Quanto à disposição da informação ao longo da narrativa, optou-se por iniciar o 

episódio com uma pequena introdução sobre o tema, explicando o que iria ser 

abordado e apresentando logo alguns dados estatísticos que solidifiquem a 

pertinência do assunto, seguindo-se pela análise cronológica de vários casos e 

factos relativos ao tema (recolhidos durante a pesquisa), começando por norma por 

apresentar uma era / época / movimento artístico da história humana, abordando 

depois as ligações entre o(s) meio(s) de comunicação utilizados nessa altura e a 

pornografia. Citando Patchen Barss, a cada meio de comunicação introduzido no 

episódio, o público pôde concluir que:  

  

“Existe um vínculo profundo entre a pornografia e as ferramentas e técnicas de 

comunicação humana. Por quarenta milénios, a pornografia e a representação 

sexual têm sido uma fonte poderosa de criatividade e inovação, o que estimulou e 

acompanhou o desenvolvimento de novos meios de comunicação” (Barss, 2011).  
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O guião literário do episódio pode ser resumido pelos seguintes pontos, que foram 

enumerados na altura como um guia para as ideias a serem transmitidas:  

  

1. Introdução do tema  

2. Definição de Pornografia  

3. Pré-história e primeiras representações (Arte rupestre)  

4. Erotismo nas primeiras civilizações (Escultura, Pintura e Escrita)  

5. Arte erótica durante o Renascimento (Evolução da Escultura e Pintura)  

6. Massificação da Pornografia (Imprensa e Fotografia analógica)  

7. Introdução às imagens em movimento (Pré-cinema e Cinema)  

8. Pornografia em ambiente privado (Evolução do Cinema, Televisão e 

leitores de vídeo)  

9. Guerra de formatos: VHS vs Betamax / DVD vs Blu-Ray (Influência da  

indústria)  

10. Pornografia na Internet (Produtores e plataformas de difusão)  

11. Saturação de Pornografia (Conteúdo grátis vs conteúdo pago)  

12. Próximo passo: Realidade Virtual  

13. Conclusão  

  

A partir do momento em que a informação estava toda recolhida e catalogada, 

inicia-se a fase que engloba todas as decisões técnicas correspondentes à 

abordagem do tema, e à forma de transpor toda esta informação do papel para a 

tela, tendo em conta a anterior análise realizada às características e opções técnicas 

tomadas pelos vários canais de difusão de conteúdo científico, avaliados no contexto 

desta dissertação.  

Esta análise gerou resultados que sugeriam um episódio com pelo menos um 

narrador (ausente ou presente), acompanhado de animações dinâmicas 

(especialmente 2D) e uma dose de humor q.b., que proporcionasse um momento de 

aprendizagem informal de qualidade ao espectador.  

É de notar que nesta fase, graças às políticas do Youtube mencionadas 

anteriormente, esperava-se que o episódio produzido oscilasse entre os 9 e os 13 

minutos de duração. Esta ideia servia apenas como base de comparação, pois o 

objetivo principal mantinha-se em salvaguardar o conteúdo, apesar da pretensão em 

que ficasse o mais conciso possível. Depois da informação estar toda recolhida e 

resumida no guião, verificou-se que esta previsão acabaria por falhar, pois (contra 

todas as expectativas) por mais que se tentasse condensar a informação, o episódio 
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acabou por exceder a média, estendendo-se aos 17 minutos, pormenor que apesar 

de se encontrar um pouco acima da média analisada, não sendo de todo o 

pretendido inicialmente, foi aceite tendo em conta que o episódio retratava a temática 

na sua plenitude, resumindo ao máximo séculos de história, não contendo 

informações desnecessárias e relatando apenas os factos mais importantes, 

levando o tempo necessário para o fazer.   

  

A escolha do narrador também foi um aspeto que evoluiu ao longo da fase de pré-

produção. Derivado da análise efetuada, chega-se à conclusão de que a figura do 

narrador é praticamente indispensável, sendo que a sua presença ou ausência já é 

um aspeto discutível. Inicialmente a opção seria um narrador ausente, em vozoff, de 

forma a diminuir a carga horária e de trabalho que é exigida na produção de conteúdo 

audiovisual, como as horas despendidas na elaboração de um guião técnico, na 

procura por um espaço para o cenário, no casting e coordenação de atores, nas 

horas de gravação e produção, etc. Foi de facto nesta fase, durante a gravação da 

voz-off, que se chegou pela primeira vez à conclusão citada anteriormente, de que 

o episódio ocuparia uma duração muito mais prolongada do que originalmente foi 

proposto, pois observou-se na junção de todas as trilhas sonoras que a duração 

ultrapassava já os 20 minutos (posteriormente reduzidos na edição).  

  

  

Recolha de material  

  

Face a este fator imprevisto seguiu-se outra conclusão: o material (stock images 

e vídeos) que estava a ser recolhido em paralelo a estas gravações não iria ser 

suficiente para servir de suporte visual a um episódio tão longo, e além disso poderia 

até torna-lo aborrecido, pois a dinâmica visual do episódio ia depender a 100% 

destas imagens, e muitas delas não apresentavam sequer a qualidade necessária 

para justificar esse protagonismo.  

A solução mais óbvia a este problema seria o retrocesso na decisão anterior, 

partindo para a inclusão da presença do narrador, o que por um lado atrasou todo o 

processo de produção do vídeo pelas razões anteriormente listadas, mas conferiu à 

narrativa a dinâmica necessária para entreter o espectador durante o episódio, 

ganhando assim uma personagem que funcionou simultaneamente como um 

narrador e um apresentador, adicionando mais planos possíveis ao episódio e 
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permitindo uma alternância entre as filmagens do narrador e as restantes animações 

e stock videos/images, resolvendo o problema da falta de material audiovisual.  

  

Contudo, a recolha dos stock videos/images continuou, bem como a recolha de 

sons, tanto música como efeitos sonoros, para que durante a produção existisse um 

leque o mais alargado possível de soluções para editar o episódio.  

Estas recolhas foram efetuadas em plataformas que põe à disposição do público 

vídeos, imagens e sons para uso gratuito para fins não comerciais. Um dos grandes 

exemplos que constituiu uma ajuda preciosa na recolha de filmagens antigas, foram 

os Prelinger Archives (https://archive.org/details/prelinger), uma coleção de filmes 

amadores e profissionais, iniciada em 1983 por Rick Prelinger, que agora está 

disponível na base de dados online Internet Archives, trazendo para os dias de hoje 

peças de alta relevância histórica, que muito provavelmente estariam perdidas para 

sempre, fruto da evolução tecnológica e do consequente abandono das películas de 

filme. (Prelinger Archives, 2005)  

Outros exemplos, não menos importantes, foram sites (bancos de vídeos/clipes) 

como o Videvo (https://www.videvo.net/), Pexels (https://www.pexels.com/videos/), 

Pixabay (https://pixabay.com/pt/) e o Videezy (https://pt.videezy.com/), pois são sites 

que permitem uma aquisição sem custos de alguns clipes, o que constituiu uma 

escolha predileta tendo em conta que esta investigação não teve financiamento.   

De notar que em alguns casos de extrema necessidade, em que foi imprescindível 

utilizar excertos de vídeos que não estivessem disponíveis em algum destes sites, 

recorreu-se ao Youtube, tendo sempre em conta as regras de utilização razoáveis 

(Fair use guidelines), que especificam aspetos como a finalidade da utilização, que 

foi por motivos académicos e sem fins lucrativos, e a quantidade/duração do excerto 

utilizado, que por norma resumia-se a meros segundos, apenas necessários para a 

ilustração do tema retratado (Youtube, 2019).  

  

  No caso da recolha de efeitos sonoros o processo foi semelhante, optando-se 

pela utilização de sites agregadores de clipes e efeitos sonoros para uso gratuito 

sem fins lucrativos, como o FreeSound (https://freesound.org/), o SoundBible 

(http://soundbible.com/) e o Zapsplat (https://www.zapsplat.com/), mas no que toca 

à escolha da banda sonora para a música de fundo, a recolha não foi tão fácil como 

as anteriores. Qualquer um destes sites serve perfeitamente para encontrar os 

efeitos sonoros desejados, mas no que toca a música, torna-se mais complicado 

encontrar algo que se adeque ao tema do episódio. Novamente tendo em conta as 

https://archive.org/details/prelinger
https://archive.org/details/prelinger
https://www.videvo.net/
https://www.videvo.net/
https://www.videvo.net/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.pexels.com/videos/
https://pixabay.com/pt/
https://pixabay.com/pt/
https://pixabay.com/pt/
https://pt.videezy.com/
https://pt.videezy.com/
https://pt.videezy.com/
https://freesound.org/
https://freesound.org/
https://freesound.org/
http://soundbible.com/
http://soundbible.com/
http://soundbible.com/
https://www.zapsplat.com/
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regras de utilização razoável, optou-se por um excerto da música “Cramming for 

College”, da banda Pornosonic, presente no seu álbum “Unreleased 70’s Porno 

Music”, para a abertura do episódio, sendo utilizada apenas a introdução para servir 

de genérico inicial. O resto do episódio é acompanhado por um instrumental, 

meramente utilizado para a marcação do ritmo do episódio e dos cortes e mudanças 

dos planos. Este instrumental chama-se “Porn Groove”, pertence ao produtor Docc 

Free (Daniele Cantalupo) e foi retirado do seu álbum Collaborationz. A faixa 

originalmente tem apenas 1 minuto e 31 segundos, sendo que foi previamente 

editada e estendida, criando-se vários loops de forma a que o instrumental 

acompanhasse os restantes 15 minutos do episódio. Apesar de tudo, a decisão de 

utilizar estas duas faixas foi tomada fruto da falta de opções gratuitas, mas também 

para salvaguardar a qualidade da produção, que não estaria completa sem uma 

banda sonora que fizesse jus ao tema, com a devida creditação aos autores no final 

do episódio.   

Estando toda a bibliografia alinhavada, a estrutura narrativa e o guião literário 

fechados, bem como uma grande parte do material stock recolhido, segue-se para 

a próxima fase, a produção do episódio.  

  

6.1.2 Produção  

  

A fase de produção contempla a passagem da teoria à prática. No decorrer da 

fase de produção deste projeto foram postos em andamento vários processos de 

trabalho em simultâneo, devido à complexidade do projeto ser inversamente 

proporcional à quantidade de pessoas envolvidas, exigindo que a mesma pessoa 

ocupasse vários cargos na produção e realização do episódio, tratando de várias 

funções em paralelo. Isto para dizer que a descrição do processo de produção que 

se segue pode parecer linear, mas nem sempre o foi, já que muitas das ações 

descritas iam alternando, entre processos, consoante a prioridade definida no 

momento.  

Graças às mudanças de plano feitas no final da pré-produção, considera-se 

neste caso, fora da metodologia normal, que faltando um guião técnico 

convencional, as várias decisões técnicas só foram realmente tomadas durante a 

fase de produção, pois estas eram diretamente impulsionadas pelo início de 

processos da produção do episódio.   
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Narrador  

  

Para a escolha do narrador não foi realizado um casting público, pois a 

personagem que se imaginava a encarnar o narrador era demasiado específica, 

possuindo características que tornavam mais fácil um convite direto à participação 

de um individuo que reunisse já maioria dos atributos necessários, e que se 

mostrasse interessado no projeto, ao invés de optar por um processo de seleção 

público, como um casting, que seria mais moroso e sem garantias de que um 

individuo que reunisse os elementos pretendidos realmente aparecesse.  

Originalmente pretendia-se que o narrador possuísse um certo à vontade com o 

tema que ia retratar, um tom de voz e dicção apropriados para a narração e, claro, 

disponibilidade para participar nas gravações (aspeto em que a falta de fundos 

monetários acabou por ser uma contrapartida). Fisicamente não existiam grandes 

limitações além do mínimo do carisma necessário para incorporar uma 

personagem do mundo da pornografia. Apesar da escolha ter recaído num 

individuo do sexo masculino, ter uma narradora do sexo feminino chegou a ser uma 

forte possibilidade, primeiro porque quebraria convenções estabelecidas a priori de 

que a pornografia é um tabu, especialmente para as mulheres, bem como para 

aproveitar o carisma e sensualidade que uma presença feminina pudesse trazer 

para a cena. Esta decisão não se concretizou apenas porque das quatro pessoas 

que foram convidadas para apresentarem este episódio, só uma era do sexo 

feminino, e apesar do interesse da sua parte, durante o processo conseguiu 

emprego noutro distrito, ficando indisponível para as gravações. De qualquer forma 

é pertinente esta informação constar neste relatório, pois seria uma abordagem 

diferente da que foi feita, que provavelmente despertaria o interesse de outras 

secções do público-alvo, talvez surtindo um impacto diferente nelas, o que poderia 

gerar outras conclusões.   

Os restantes candidatos revelaram o mesmo interesse na participação e 

características físicas e psicológicas muito semelhantes ao pretendido, sendo que 

foi escolhido o que teria mais disponibilidade para os vários dias de gravação, 

sendo que os restantes não tinham horários tão flexíveis, fosse por motivos de 

ordem pessoal ou laboral, como a distância a que residiam/trabalhavam.  

  

  

 

 



48  

  

Cenário  

  

Um pormenor fulcral quanto ao cenário era um dos elementos que constava no 

guião técnico e literário, um projetor de vídeo, considerado indispensável para que 

a narrativa delineada fizesse sentido, criando uma passagem realista entre os 

planos do narrador e os da tela projetada, onde apareceria maioria do material 

stock, imagens e vídeos, e restantes animações e elementos textuais. Face a esta 

necessidade, surgiu a oportunidade de gravar num salão de jogos privado, 

pertencente ao Sr. João Rodrigues, um verdadeiro mecenas que para apoiar esta 

investigação, cedeu um espaço do seu domicílio para servir de cenário de 

gravações durante vários meses, bem como o seu projetor Sony VPL-VW50 

(presente nas Figuras 5, 6 e 7), um contributo essencial que tornou tudo possível. 

Como se pode ver na Figura 5, este espaço tem uma área ampla, com espelhos e 

vários focos de luz, o que permitia uma maior variedade de planos e iluminações.   

   

 

Figura 5 - Cenário (espaço) 

  

Um fator importante a nível estético é o luxo que rodeia o narrador, 

subentendendo a pertença a um alto estrato social, o que confere à personagem 

um certo carisma e altivez. Durante o episódio o narrador vai dando dicas sobre a 

sua fama e fortuna, criando a impressão de que trabalhou na indústria e que 

enriqueceu à custa disso, sendo um perito na área, com o objetivo de credibilizar a 

personagem, dando ao público razões para acreditar que a informação que recebe 

sobre o tema é fidedigna, apesar da personagem ser fictícia.     

Quanto à disposição do cenário, foram feitas alterações na sala para 

corresponder às necessidades expressas no guião. Como pode ser conferido na 
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Figura 5, esta divisão possui ao fundo um bar com um balcão feito totalmente em 

mármore branco, repleto de bebidas caras, um elemento fundamental para dar um 

toque especial ao narrador. Este local foi o escolhido para a introdução e a 

conclusão do episódio, pois foi deste espaço que o narrador saiu, e no final foi para 

aqui que regressou. Além de servir para apresentar o espaço onde o narrador está, 

mostrando já algumas características pessoais, a decisão de utilizar este bar no 

cenário recai especialmente na estética do próprio local, que permite 

enquadramentos propícios à disposição de elementos textuais, tanto para 

apresentar o episódio como para passar os créditos finais, graças à 

homogeneidade das cores e da luz permitir um excelente contraste com a 

tipografia.  

  

  

 

Figura 6 - Cenário (local do narrador)  

  

Do outro lado da sala existe um home cinema, um espaço igualmente amplo, 

feito especialmente para a projeção audiovisual. Lá encontra-se uma mesa circular 

no centro, que supostamente serve de suporte para o projetor, mas que neste caso 

não aconteceu já que (por razões estéticas) o projetor esteve posicionado atrás do 

narrador, decisão que permitiu um jogo de luzes, resultante do contraste da 

presença de ambos os elementos no mesmo plano. Posteriormente esta mesa 

serviu como suporte a um dos focos luminosos, que iluminou frontalmente a cara 

do narrador. Encontram-se também nesta divisão dois longos sofás, sendo que 

apenas um foi utilizado pelo narrador, tendo este sido posicionado ao centro, de 

frente para a tela, como é possível ver pelas Figuras 6 e 7.  
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Figura 7 - Cenário (tela) 

  

A divisão possuía então os elementos necessários à caracterização do ambiente 

envolvente, bem como o indispensável projetor. Os elementos necessários à 

caracterização da personagem foram definidos previamente e consistiam numa 

mistura de várias características próprias de ícones da cultura pornográfica.   

  

 
 

Figura 8 - Caracterização do narrador 

 

Como se pode ver pela Figura 8, os óculos utilizados são bastante antigos, são 

uns aviadores transparentes com uma graduação exagerada demais para o ator, 

que na realidade não usa óculos, o que ironicamente lhe dificultou muitas vezes a 

leitura do ponto, mas que conferia à personagem um ar estudioso e experiente, 
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bem como permitia a criação de reflexos luminosos com os planos executados 

durante as gravações. Junta-se a isto um robe preto por cima de uma camisa 

branca (desabotoada a mostrar a pilosidade peitoral, claro), que fundem 

respetivamente o lado formal com o informal, e são ambos elementos alusivos à 

imagem do falecido Hugh Hefner, fundador da Playboy. O narrador apresenta 

também um bigode e penteado à Ron Jeremy, um famoso ator e diretor 

pornográfico veterano. Para reforçar o seu estatuto socio-económico, o narrador 

faz-se acompanhar o episódio todo de um copo de whisky James Martin’s de 20 

anos, elemento este considerado dispensável, cuja marca fica apenas 

subentendida nas filmagens, nunca entrando em especial foco, evitando assim a 

publicidade gratuita a um produto que é irrelevante para o assunto em questão, 

mas que ajuda à formulação de um ambiente relaxado para a personagem, que se 

pode dar ao luxo de degustar uma bebida cara no conforto da sua habitação, 

enquanto narra o episódio. Fica registado que em algumas das filmagens iniciais o 

copo utilizado continha realmente o whisky citado, mas para evitar o 

desvirtuamento do ator durante as gravações, a grande maioria dos takes 

seguintes foram feitos com uma mistura que consistia de uma dose de Coca-cola 

com duas a três doses de água, resultando num líquido de coloração semelhante 

ao whisky em questão.  

  

Estando a escolha dos adereços justificada, parte-se agora para a listagem de 

equipamentos utilizados nas gravações.  
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Equipamento  

  

  

Por conveniência, para a captura de imagem foi utilizado o equipamento pessoal 

do investigador. Foi usada uma câmara fotográfica DSLR, a Nikon D5300, com 

uma objetiva AF-S 18-105mm, como pode ser visto à esquerda, na Figura 9. Pode 

não ser a melhor máquina para filmar vídeos, mas tendo em conta que era das 

melhores opções disponíveis, a prestação que tem é satisfatória e foi suficiente 

para atingir o objetivo pretendido.   

  

A estabilização das filmagens deveu-se à utilização de um tripé Manfrotto 

MT190X3, com cabeça hidráulica MVH500AH, ilustrado também na Figura 9, à 

direita.  

  

 
 

Figura 9 - Equipamento de vídeo (Nikon D5300 & tripé Manfrotto MT190X3) 
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A captura do áudio foi realizada com um microfone condensador, já que o 

ambiente sonoro era controlado. Foi utilizado um microfone Behringer C-1, como 

está representado na Figura 10, colocado ao lado do narrador por causa da sua 

sensibilidade, de forma a apanhar de perto as ondas sonoras geradas. Estando 

ligado ao computador, este microfone convertia estas ondas em sinal elétrico, 

enviando-as diretamente para o PC, onde eram descodificadas pelo software de 

gravação, o Audacity, criando assim as faixas sonoras. Ao contrário do vídeo, que 

era gravado por takes, em vários ficheiros, o áudio esteve maioria do tempo a ser 

gravado numa faixa única, sendo que no final de cada take de vídeo gravado com 

sucesso, eram selecionados e retirados os excertos de áudio desejados que lhe 

correspondiam.  

  

  

 

 

Figura 10 - Equipamento de áudio (microfone Behringer C-1) 
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No que toca à iluminação pode-se considerar que foi a área da produção que 

utilizou o equipamento menos “profissional”, no sentido em que consistiu da junção 

das várias luzes que já existiam no espaço, com uma lâmpada LED fluorescente 

branca, adicionando por fim mais dois candeeiros, com lâmpadas de tungstênio, 

que conferiam dois focos de “calor” a este equilíbrio de brancos, utilizadas para 

iluminar o narrador. A disposição dos focos luminosos está explicada no esquema 

da Figura 11, através de triângulos, sendo que o azul representa o feixe de luz do 

projetor, os amarelos são dos candeeiros de tungstênio, e o branco representa o 

LED branco. Maioria dos planos foram gravados nesse esquema, salvo raras 

exceções em que algum dos focos teve de ser aproximado/afastado da 

personagem.  

  

 

Figura 11 - Esquema de iluminação  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



55  

  

Guia de Produção  

  

Um dos principais desafios da produção prendeu-se exatamente com este último 

aspeto, o da iluminação. Era pretendido um cenário escuro, onde a figura sombria 

do narrador pudesse contrastar com a luz do projetor, sendo que para atingir este 

efeito as lâmpadas anteriormente citadas foram imprescindíveis para criar focos 

luminosos que de outra forma não existiriam, sendo que a divisão estava em 

escuridão parcial, fora algumas luzes ligadas ao fundo. Para obter os melhores 

resultados as filmagens foram realizadas com os seguintes meta-dados: ISO 400, 

uma abertura do diafragma que variava entre os valores f/3.8, f/4 e f/4.2 e um tempo 

de exposição de 1/50 segundos.  

  

As gravações do episódio duraram um total de cinco dias, agendados ao longo 

dos meses de Junho, Julho e Setembro de 2019. Estes vários intervalos 

desproporcionais entre gravações devem-se inteiramente à disponibilidade dos 

intervenientes só ser compatível em dias específicos, sendo que houve uma 

preocupação reforçada em evitar erros de raccord na continuidade dos planos, na 

disposição da cena e no aspeto do narrador, elementos que podem ser verificados 

na Figura 12.  

  

 

Figura 12 - Cenário (narrador) 
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O primeiro dia de gravações foi a 6 de Junho, e basicamente serviu para 

conhecer o espaço, testar os vários planos que constam no guião, e acima de tudo, 

testar a iluminação, que era o ponto que causava mais preocupação, pois era 

preciso perceber como dispor os vários focos luminosos pela cena, de forma a que 

o narrador estivesse devidamente iluminado, mas conferindo simultaneamente ao 

espectador do vídeo a impressão de que a sala está próxima da escuridão total, 

como se pode ver pela Figura 13.   

  

 

Figura 13 - Cenário (iluminação da personagem) 

  

Neste dia foram gravados 41 ficheiros de vídeo, que somaram um total de 32 

minutos e 7 segundos, o que se pode considerar pouco, mas suficiente para o caso, 

pois estes revelaram-se bons testes. Inclusivamente algum do material gravado foi 

aproveitado, na pausa entre a primeira e a segunda sessão de gravações, para 

montar a introdução do episódio, constituindo assim o genérico de abertura.  

  

O segundo dia de gravações foi agendado para 21 de Junho, e é considerado o 

dia menos produtivo. Foram criados 39 ficheiros de vídeo, equivalentes a 34 

minutos de gravação, mas devido a fatores imprevistos e alheios à produção, 

maioria do tempo útil foi investido na ambientação do ator à personagem. No seu 

primeiro dia de gravações não havia necessidade de gravar nenhuma faixa de 

áudio, tendo sido o trabalho do narrador reduzido ao de um figurante (nas 

gravações do genérico de abertura), o que foi considerado pelo próprio como algo 
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mais fácil, revelando no segundo dia de gravações algumas dificuldades em falar 

para a câmara, demorando mais para se habituar.  

Neste dia iniciar-se-ia então a gravação das cenas em que o narrador discursaria 

sobre a temática do episódio, algo que aconteceu, mas tendo sido a primeira 

experiência do ator (amador) a interpretar este papel, é normal que tenha sido 

preciso mais algum tempo do que o previsto para que a sua performance atingisse 

o nível desejado, o que resultou num atraso significativo nas filmagens. A maioria 

dos ficheiros gravados resumiram-se a testes, para ensaio da personagem e para 

experimentação com transições e movimentos de câmara.  

  

O terceiro dia de gravações aconteceu logo quatro dias após o segundo, 

ocorrendo a 25 de Junho. Foram os dois dias de gravações mais próximos, 

exatamente por causa da pressão provocada pelo atraso nas gravações do 

segundo dia.  

Os resultados gerados neste dia foram, relativamente aos anteriores, 

exponencialmente satisfatórios, pois maioria dos testes necessários já tinham sido 

efetuados, e o ator já se encontrava muito mais habituado à personagem, estando 

assim finalmente tudo alinhado para a produção. Foi também neste dia que surgiu 

a solução de projetar o guião na tela, de forma a servir de ponto, uma ideia que 

acelerou imenso o processo.  

Foram criados 85 ficheiros de vídeo (e respetivos ficheiros de áudio), 

equivalentes a 52 minutos e 28 segundos de gravações, efetuando-se assim um 

grande avanço na produção, tendo sido gravado quase metade do guião nessa 

mesma sessão.  

  

Novamente por falta de uma oportunidade mais próxima, a quarta sessão de 

gravações foi agendada para dia 23 de Julho, quase um mês depois da anterior.  

Esta pausa nas gravações coincidiu com um avanço significativo na pós-

produção do episódio, tendo esta sido importante para tirar quaisquer dúvidas 

sobre as gravações feitas até ao momento, servindo para verificar que havia a 

necessidade de regravar o vídeo e/ou o áudio de certas partes, algo que aconteceu 

neste quarto dia de gravação.  

Neste dia praticamente concluiu-se a filmagem do guião, foram gravados 69 

ficheiros de vídeo (e respetivo áudio), que somam um total de 48 minutos e 29 

segundos de material, ficando apenas a faltar gravar alguns parágrafos do guião, 

bem como a cena que encerra o episódio, em que o narrador se despede do 
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espectador e passam os créditos finais. Apesar de faltar mesmo pouco para acabar 

com as gravações de vez nessa noite, o cansaço inerente a todos os intervenientes 

não permitia a continuação da sessão, especialmente para o narrador, que 

precisava de repor energias para estar apto para a última cena e para o que ela 

exigia.  

  

Seguiu-se mais um longo período de edição de vídeo entre sessões, que foi 

aproveitado para desenvolver o episódio, já que a última sessão ocorreu apenas a 

4 de Setembro, dando tempo suficiente para que a edição estivesse quase 

concluída. O último dia foi o mais fluído, já estando ambos (investigador/produtor e 

o ator) habituados às suas funções. Foram 19 os ficheiros de vídeo (e áudio) 

gravados, que constituíam um total de 31 minutos e 54 segundos de gravação, 

revelando agora nesta fase final uma maior eficácia na captura do essencial e na 

prestação do ator, pelo número reduzido de takes necessários para obter as 

filmagens pretendidas.  

  

A única situação a relatar foi uma decisão de última hora que pode ter 

prejudicado a qualidade do episódio, mas que teve de ser tomada. No último 

cenário, no bar, encontraram-se problemas na colocação do microfone em cena, 

pois qualquer disposição ou conflituava com a estética do plano ou as suas 

características não lhe permitiam gravar o áudio, pois este só capta as ondas 

sonoras se estiver colocado próximo e de frente para o narrador, recorrendo-se 

então ao improviso de utilizar um telemóvel para a captação do áudio, o que 

resultou numa qualidade do áudio da última cena estar ligeiramente diferente do 

normal do episódio, mas que pode ser compreendida pelo espectador como algo 

natural, pela mudança de planos para um espaço mais amplo, com uma acústica 

diferente, preservando assim a estética visual do cenário.  
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6.1.3 Pós-Produção  

  

  

O processo de montagem e edição das filmagens é conhecido como pós-

produção, e tal como indicado no capítulo anterior, foi um processo que, no caso 

desta investigação, foi alternando com o próprio processo de produção, devido às 

longas pausas entre sessões de gravação mencionadas, que foram aproveitadas 

para o avanço na pós-produção.  

  

  

Edição  

  

  

O processo de edição foi iniciado a 10 de Junho, tendo-se estendido durante 

quatro meses, tendo o protótipo final apenas ficado totalmente concluído a 23 de 

Setembro.   

  

Ainda no decorrer desta fase persistiu-se na recolha contínua de efeitos sonoros, 

vídeos e imagens stock, para ampliar o leque de opções na edição. Esta recolha 

acompanhou o processo todo até ao fim da montagem, pois por mais material que 

já estivesse à disposição, surgiam sempre novas ideias e a vontade de recolher mais 

recursos para as concretizar.  

  

Após a primeira fase desta recolha, e já com uma sessão de gravações realizada, 

os primeiros recursos a serem tratados foram as faixas de áudio.  

  

Como foi dito anteriormente, foram previamente recolhidos efeitos sonoros e 

músicas de fundo, que pouca ou nenhuma edição tiveram no decorrer da produção, 

fora a extensão do instrumental “Porn Groove”, também já mencionada.  

A edição só foi necessária nas faixas de áudio das falas do narrador, que foram 

trabalhadas no software de edição de áudio, Adobe Audition CS6, ilustrado na Figura 

14.  

  

Ao todo, durante os cinco dias de filmagens, foram gravados (com sucesso) 71 

ficheiros de áudio, dos quais 68 foram utilizados na produção final do episódio, e a 

sua edição foi sempre o primeiro passo a tomar antes de qualquer edição de vídeo, 

pois uma das primeiras ações a serem postas em prática neste caso, foi o 
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alinhamento das filmagens da câmara, com as faixas de áudio gravadas pelo 

microfone, recorrendo a uma claquete para marcar um momento nas filmagens para 

auxiliar na sincronização da imagem com o som.  

  

 
 

Figura 14 - Software de edição (áudio) 

  

Com o áudio tratado, iniciaram-se os primeiros testes na produção de vídeo, com 

a estruturação do genérico de abertura do episódio, recorrendo à observação, corte 

e remistura das primeiras gravações, conseguidas durante a primeira sessão 

realizada.  

  

O tipo de recurso que inicialmente requereu atenção durante esta parte do 

processo foram as imagens, mais concretamente o desenvolvimento de um logótipo 

para representar a rúbrica “Luzes, Câmara, Inovação!”, para figurar no final do 

genérico de abertura.   

Para a criação do logótipo recorreu-se à observação de produtos semelhantes e 

foi elaborada uma lista de elementos que pudessem figurar neste, graças a ligações 

de raiz semântica ou por qualquer outra associação que mostrasse fazer sentido.  

Foi feita uma pesquisa pela tipografia mais adequada recorrendo a bibliotecas de 

fontes online, como a Google Fonts (https://fonts.google.com/), e a DaFont 

(https://www.dafont.com/pt/). Depois de várias experiências a fonte escolhida para o 

design do logótipo, e posteriormente para toda a tipografia usada no episódio 

(decisão tomada para uniformizar a imagem da rúbrica), foi a Dominique, feita por 

Dominique Demetz, por ser sem serifa, facilitando a legibilidade em curtas durações, 

https://fonts.google.com/
https://fonts.google.com/
https://fonts.google.com/
https://www.dafont.com/pt/
https://www.dafont.com/pt/
https://www.dafont.com/pt/
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pela sua estética minimalista e também por estar disponível gratuitamente para usos 

não comerciais.   

A ferramenta utilizada para o design do logótipo foi o software de vectorização, 

Adobe Illustrator CS6, pela agilidade de edição de tipografias e formas, bem como 

por permitir trabalhar com vários artboards ao mesmo tempo, e sendo este um 

processo de experimentação que gera sempre muitas opções para tomar, é 

indispensável a distribuição visual delas pela área de trabalho, uma característica 

própria deste programa, como se pode confirmar na Figura 15.  

  

 

Figura 15 - Software de edição (vetorial) 

  

Ambas as versões do resultado final podem ser vistas na Figura 16, uma feita 

para contrastar com fundos claros, e o seu negativo, para fundos escuros. Para 

homogeneizar a imagem, foi criada também uma versão do título do episódio, 

seguindo o mesmo conceito do logótipo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Logótipo e título (2 versões) 
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Das restantes 140 imagens recolhidas, maioria das selecionadas para serem 

usadas na produção do vídeo também foram editadas, no software de edição de 

imagem Adobe Photoshop CC. A sua edição deveu-se a questões meramente 

técnicas, como por exemplo a necessidade de realizar recortes ou eliminar fundos 

nas imagens, para melhorar a sua harmonia visual com o vídeo, como está 

exemplificado na Figura 17.  

  

 

Figura 17 - Software de edição (imagem) 

  

Os processos de edição já explicados ocorriam em simultâneo e como forma de 

suporte à edição de vídeo, o processo de edição dito principal.  

A edição do episódio realizado foi totalmente produzido com as ferramentas de 

edição de vídeo do software Adobe Premiere CS6, como é possível de ser 

constatado na Figura 18.  

  

 

 

Figura 18 - Software de edição (vídeo) 
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É possível verificar na figura anterior a quantidade de cortes feitos no vídeo, bem 

como a sobreposição montada entre tipografia, imagens e vídeos, sincronizada em 

baixo com as trilhas sonoras. Foram recolhidos e/ou criados ao todo 520 itens para 

construir a sequência do episódio, dispostos por uma área de trabalho que 

compreendia 19 faixas vídeo e 5 de áudio, necessárias para a organização dos 

recursos durante a montagem. Além da montagem as filmagens foram editadas, 

recorrendo aos efeitos disponibilizados pelo programa, de forma a acertar os níveis 

cromáticos e luminosos, corrigir o balanço de brancos, aumentar ou diminuir a 

velocidade de reprodução e criar animações recorrendo à colocação e manipulação 

de key frames.  

  

Todas as decisões tomadas durante este longo processo foram feitas de forma a 

garantir que o espectador pudesse desfrutar de um episódio, que apesar da sua 

duração, fosse conciso, com uma dinâmica fluída, sem planos mortos ou 

desnecessários, primando pela rapidez de discurso e transições de vídeo. 

Visualmente houve a preocupação, tanto durante a produção como da pós-

produção, de não criar planos confusos, com elementos que conflituassem entre 

eles, fosse a nível de cores ou posicionamento, de forma a facilitar a compreensão 

de toda a informação transmitida na tela.  

  

A primeira versão de teste foi finalizada e exportada para o formato .mp4 a 23 de 

Setembro. Foi codificada e comprimida em H.264, com uma resolução de 1080p, 

com 25 frames por segundo, usando uma predefinição própria para o upload no 

Youtube.  

  

Esta versão de teste está disponível no canal pessoal do investigador, sendo 

atualmente um vídeo não-listado, pois ainda pode vir a sofrer alterações com o 

feedback analisado na próxima fase da investigação, mas está atualmente acessível 

através do link seguinte:  

  

 

https://youtu.be/YOsM98XOtEQ 
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7. Avaliação  

   

A intenção que motivou a produção deste episódio de teste foi utilizá-lo, perante 

um determinado público, como um exemplo de um produto concebido com base nas 

normas recolhidas pela análise de produtos semelhantes de sucesso. Como tal, 

após conclusão da fase de pós-produção, dá-se início à fase de avaliação deste 

produto, de forma a perceber a opinião do público-alvo. Daí retiram-se conclusões 

sobre as opções tomadas, verificam-se se os objetivos inicialmente traçados foram 

cumpridos com sucesso, bem como recolhem-se respostas que permitirão perceber 

qual o contributo que este produto audiovisual teve para a aprendizagem informal de 

jovens e jovens adultos portugueses, apresentando assim uma possível solução à 

questão de investigação inicial.  

  

Durante a fase de avaliação o vídeo foi publicado online no Youtube, com a 

definição de privacidade “Não listado”, pois sendo só um teste piloto do episódio, 

entendeu-se que não deveria estar público para já, sendo enviado apenas aos 

participantes escolhidos para a amostra deste estudo.   

  

Foi elaborado um questionário (disponível em anexo) para facilitar a recolha de 

opiniões sobre determinados aspetos do vídeo e deste projeto, obtendo diretamente 

dos espectadores algumas respostas às questões levantadas durante a definição 

dos objetivos desta investigação, verificando o seu cumprimento.   

Este questionário é composto por três secções, a primeira para identificação do 

indivíduo, a segunda para recolha de feedback em relação ao consumo audiovisual 

dos participantes, e a terceira para recolha de feedback em relação ao episódio.   

A totalidade das questões colocadas são fechadas, pois considera-se a forma 

mais direta de obter a informação desejada, que apesar de estar limitada às opções 

existentes, torna-se mais fácil de tratar, servindo (neste caso) perfeitamente para 

compreender a opinião dos participantes (Mendes, Fernandes, & Correia, 2011).  

O tipo de respostas por frequência é o indicado para as questões fechadas da 

segunda secção, pois pretende-se analisar a frequência de consumo de vídeo online 

(Mendes, Fernandes, & Correia, 2011).  

Como a terceira secção, relativa ao conteúdo do episódio, é um pouco mais 

complexa, recorreu-se à formulação de uma escala de Likert, que enumerava 
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afirmações referentes às características do episódio, que exigiam respostas que 

demonstrassem o grau de concordância do entrevistado com o que era afirmado.  

Para finalizar a terceira secção ainda foi necessário incluir três questões para 

avaliar a valorização do formato e do conteúdo do vídeo, concebidas de forma a 

obter tipos de respostas por avaliação, satisfação e concordância, utilizando para 

isso uma escala de Thurstone, que organizava as respostas em intervalos regulares, 

com o intuito de as classificar (Mendes, Fernandes, & Correia, 2011).  

De forma a manter a imagem desta produção uniforme com a sua sessão de 

avaliação, o texto presente na descrição das secções (que pode ser visto em anexo) 

apresenta um toque informal, uniformizando os valores de comunicação direta e 

facilidade de discurso, próprias do vídeo apresentado, algo que agradou aos 

participantes do estudo.  

O inquérito esteve disponível online através da plataforma Google Forms, 

durante uma semana, de 23 a 30 de Setembro, altura em que se realizaram as duas 

sessões de avaliação em focus group, um método que permitiu a pesquisa e recolha 

de dados tanto quantitativos como qualitativos, gerando resultados mais completos 

e próximos da realidade. Estas sessões foram importantíssimas na aproximação 

entre o investigador e a amostra do público-alvo, pois permitiu a recolha de feedback 

em primeira instância, em ambiente controlado, onde houve espaço para a 

discussão de ideias entre os vários participantes (incluindo o investigador) para a 

melhoria do produto concebido.  

  

As sessões de avaliação em focus group realizadas mantiveram o mesmo 

protocolo, seguindo o procedimento de abertura da sessão sem mencionar quase 

nada sobre o conteúdo do episódio, apenas referindo que se tratava de um projeto 

de dissertação de mestrado, e mencionando o seu objetivo de arranjar uma solução 

viável à disseminação de conteúdo científico. A razão pela qual se criou suspense à 

volta da temática do episódio foi a tentativa de evitar que se criassem julgamentos a 

priori quanto ao conteúdo do vídeo.  

Em ambas as sessões existiu a tentativa de criar um ambiente informal com o 

grupo, de forma a conferir aos participantes uma sensação semelhante à de ver o 

vídeo em casa, ou com amigos.  

  

O episódio era visionado durante a sessão, sendo que no fim, com o auxílio de 

uma aplicação mobile de gravação de áudio, foram recolhidos todos os comentários 

ao vídeo, críticas e elogios, durante uma conversa entre investigador e participantes 
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do estudo. Deste debate verbal surgem alguns dados qualitativos importantes para 

perceber a reação do público ao vídeo, que foi no geral bastante positiva. As críticas 

focam-se em aspetos técnicos, debatidos entre o investigador e os participantes, e 

servirão para mudar alguns deles, em que houve concordância, antes do lançamento 

final do episódio.   

  

Por fim os participantes respondiam aos questionários individualmente, fase em 

que se recolheram os dados quantitativos em relação à investigação e aos seus 

objetivos.  

  

  

7.1 Caracterização da Amostra  

  

A seleção da amostra foi feita com base na acessibilidade do investigador aos 

participantes. Tendo em conta que o público-alvo do projeto são os jovens e jovens 

adultos portugueses, optou-se por uma amostra não probabilística por conveniência, 

contactando diretamente alguns dos participantes, que por sua vez também 

contactaram amigos, reunindo-os em duas sessões distintas, uma realizada em 

Viseu, outra em Aveiro, de forma a que se pudesse ter uma maior diversidade de 

dados e opiniões para a avaliação deste projeto.  

  

De um total de 33 participantes, na primeira sessão de avaliação do vídeo 

compareceram 11 pessoas, enquanto que na segunda sessão o número subiu para 

16, sobrando 6 indivíduos que face à falta de disponibilidade para estarem presentes 

fisicamente nos encontros, responderam ao questionário que lhes foi enviado por e-

mail, juntamente com a hiperligação para visualizarem o episódio, contribuindo à 

distância.  

  

Por se tratarem de participantes com ligações pessoais e/ou profissionais ao 

investigador, pertencem todos à faixa etária que caracteriza o público-alvo, com a 

vantagem de que quase 1/3 dos inquiridos trabalha ou estuda na área do 

audiovisual, o que de certa forma valoriza o feedback recebido, pelo conhecimento 

de causa, não desvalorizando o dos restantes participantes.  
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Quanto às características pessoais, como pode ser consultado no Gráfico 1, a 

idade média dos participantes situava-se entre os 21 e os 25 anos, correspondendo 

ao público-alvo ideal. Dos 33 inquiridos, 19 (57,6%) são do sexo masculino, 

enquanto que 14 (42,4%) são do sexo feminino, tendo existido de facto uma tentativa 

de equilibrar estes números, de forma a proporcionar uma maior diversidade de 

opiniões de ambos os sexos quanto ao episódio, pela temática abordada.  

  

 
Gráfico 1 - Dados pessoais dos participantes (Idade / Sexo)  

  

Apesar das seguintes perguntas já pertencerem à segunda secção, a da recolha 

de feedback em relação ao consumo audiovisual dos participantes, podemos 

considerar que  são dados caracterizadores da amostra, pois percebemos pelo 

Gráfico 2 que a média de consumo de vídeo online se situa entre uma a duas horas 

de consumo diário, entendendo também que a esmagadora maioria vê 

garantidamente mais do que uma hora de vídeo por dia, ou seja, são normais 

consumidores deste tipo de formato.  

 

 

  

Qual o tempo despendido diariamente no consumo de vídeos online (no geral)?   

Gráfico 2 - Dados do consumo diário de vídeo online 
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Como um dos principais interesses do estudo era perceber quanto deste consumo 

era canalizado para vídeos de conteúdo científico, a próxima questão, ilustrada pelo 

Gráfico 3, pretendia perceber qual a percentagem desse consumo audiovisual que 

é dedicado a conteúdos científicos. Os resultados confirmam uma certa 

impopularidade do tipo de conteúdo, que gerou a motivação para esta investigação. 

Isto porque uma ligeira maioria de 51,5% dos participantes incorpora menos de 25% 

deste tipo de conteúdo nos seus momentos informais de consumo de vídeo, ainda 

para mais tendo em conta que quase um em cada cinco destes participantes 

raramente ou nunca consome este conteúdo sequer.  

  

 
Gráfico 3 - Dados do consumo de vídeos de conteúdo científico  

  

Por outro lado, o equilíbrio dos resultados denota que quase metade dos 

consumidores realmente opta por este tipo de vídeos mais de 25% das vezes, 

considerando-se então que quase metade dos participantes são de facto 

consumidores recorrentes deste tipo de conteúdo. Estes números expressivos 

devem-se ao facto da grande maioria dos participantes serem estudantes 

universitários (ou pertencerem a essa faixa etária), fazendo parte do grupo de 

maiores consumidores de conteúdo audiovisual, independentemente do género 

(podendo ter ou não preferência por este tipo de conteúdo), tal como referido no 

estado da arte desta investigação. De qualquer forma podemos observar que assim 

foram recolhidos dados equilibrados e opiniões diferentes de dois tipos de 

consumidor, os que já assistem a este tipo de conteúdo, e os que por norma não.  

Pela segunda secção podemos concluir que da amostra observada, a grande 

maioria é consumidora ativa de vídeos online, mas quanto aos que abordam temas 
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de cariz científico, as opiniões divergem, e os gostos equilibram-se num contraste 

de consumir ativamente ou não consumir de todo.  

  

7.2 Análise dos dados  

  

A terceira e última secção do questionário foi elaborada especialmente para a 

recolha de feedback em relação a aspetos técnicos executados durante a produção 

do episódio. Estas questões visam perceber e medir a recetibilidade do público 

quanto ao formato, ao tema, ao narrador, bem como às restantes decisões 

relevantes tomadas, consequentemente respondendo aos objetivos desta 

investigação.  

  

Do gráfico seguinte podemos encontrar os valores relativos à preferência pelo 

formato e abordagem informal ao tema, bem como a qualidade da sua estruturação 

e a opinião quanto ao sensacionalismo empregue no seu retratamento.  

  

  

 

Gráfico 4 - Dados relativos ao episódio  

  

Do gráfico 4 podemos concluir que uma larga maioria dos participantes, quase  

94%, concorda que o vídeo é um meio propício à comunicação de conteúdos 

científicos, destacando o ambiente de aprendizagem informal como a abordagem 
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mais indicada para atingir melhores resultados. Estes dois conjuntos de dados 

apoiam o pressuposto do estudo, bem como as decisões tomadas posteriormente.  

Percebemos também que 97% dos participantes, quase todos, concordam que o 

tema foi bem estruturado, tendo destacado em conversa durante as sessões de 

focus group, aspetos como a “boa ligação criada visualmente pelas tipografias e 

transições”, que permitiu aos espectadores não se perderem no meio de tanta 

informação. Agradou-lhes também a estrutura cronológica escolhida para o episódio, 

em que o tema e algumas estatísticas eram apresentadas no início para explicar ao 

espectador a pertinência da temática, seguindo-se a explicação de conjunto de 

factos sobre eventos e períodos da humanidade, dispostos ao longo da linha 

temporal até aos dias de hoje, garantindo um fio condutor lógico para o público 

seguir.  

Apesar das respostas se repartirem desde a discordância total à concordância 

total, a média do público quanto ao sensacionalismo empregue na escolha e 

retratamento deste tema encontra-se na opção “Concordo”, um dado explorado logo 

de seguida em conversa com os grupos, percebendo-se que acham que o tema foi 

sensacionalista ao início, porque o termo “pornografia” é chamativo, mas 

rapidamente perceberam que se tratava de algo sério o suficiente para prender o 

interesse gerado por este “falso” sensacionalismo.  

  

Na subsecção seguinte de perguntas procurou-se quantificar a recetibilidade do 

público quanto às opções tomadas durante a produção e pós-produção do episódio.  
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Gráfico 5 - Dados relativos às opções técnicas (Pergunta 1, 2, 3 e 4) 

 

As primeiras três questões do Gráfico 5 permitem tirar dúvidas sobre a eficácia 

do formato, bem como comparar a preferência dos espectadores entre este meio e 

outros meios populares na disseminação de conteúdo científico. A terceira questão 

menciona inclusivamente a primeira opção técnica tomada no início da pré-produção 

de apenas usar stock images e videos para a montagem do episódio, hipótese 

abandonada e muito bem, já que ficou provado pelos 76% dos espectadores que 

discordam com as três primeiras hipóteses, se bem que uma pequena percentagem 

de 27% dos participantes acha que uma versão em podcast pode vir a funcionar.  

A quarta questão presente no gráfico mostra-nos um possível ponto de interesse, 

aproximadamente 82% dos participantes concorda que as animações e infografias 

são um ótimo suporte visual para a ilustração e dinamização de conteúdo. Deste 

ponto tão positivo vale a pena retirar que para investigação futura poderia justificar-

se a conceção de um protótipo nos moldes propostos nesta dissertação, mas em 

animação ou motion graphics e testar a sua recetibilidade.  

  

1- 

Ia apreciar este 

episódio caso este 

fosse transmitido só 

em áudio (podcast). 

2- 

Ia apreciar este 

episódio caso este 

fosse transmitido sem 

áudio, só imagens 

acompanhadas de 

texto. 

3- 

Ia apreciar este 

episódio caso este 

fosse composto 

totalmente de uma 

sucessão de stock 

images/vídeos, sem 

animações nem 

infografias, etc.). 

4- 

Acho a utilização das 

animações e 

infografias 

indispensáveis para a 

ilustração do conteúdo. 
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No que toca à utilização de um narrador presente, em conversa os participantes 

mencionaram que a sua presença dinamizava o episódio, servindo para criar 

hipóteses de variação entre planos, bem como personificando a imagem de marca 

do episódio, misturando sabedoria com um ar informal, totalmente adequado com a 

temática. Esta preferência pela presença do narrador refletiu-se nos gráficos 

correspondentes, pois 79% dos resultados elegem o narrador como uma 

personagem indispensável, sendo que 66% preferem que esteja visualmente 

presente no episódio.   

  

Outra das preocupações relativamente ao narrador, era que conseguisse atingir 

o equilíbrio entre construir um ambiente informal com um pouco de comédia, 

enquanto mantem a seriedade e veracidade do tema intocáveis. Pela opinião do 

público percebe-se que este esforço foi percetível, pois a maioria discorda totalmente 

que a postura do narrador o descredibilize.  

  

 

 

5- 

A presença do narrador 

é indispensável no 

episódio. 

6- 

O episódio teria o 

mesmo efeito com um 

narrador ausente. 

7- 

A postura informal do 

narrador descredibiliza 

a informação que tenta 

transmitir. 

Gráfico 6 - Dados relativos às opções técnicas (Pergunta 5, 6 e 7) 
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Quanto à duração do episódio, um dos problemas mais recorrentes da produção, 

em média os participantes consideraram os vídeos longos como algo normal, tendo-

se já habituado a ver mais de dez minutos sobre um tema, quando este desperta o 

seu interesse, preferindo conteúdos mais extensos. Mencionam duas razões, a 

melhor aprofundação da temática e a quantidade de informação que contêm, bem 

como a compreensão que têm pela tentativa dos canais de Youtube tentarem 

monetizar os seus vídeos, necessitando de longas durações. Como foi dito por um 

dos participantes: “prefiro ver um vídeo longo, mas completo, que me esclareça a 

totalidade de um tema, do que ver vídeos curtos com conteúdo mal explicado”.  

  

Quanto à divisão deste episódio em específico por vários capítulos (vários 

vídeos), que foi uma hipótese que chegou a ser considerada, o público já revela uma 

8- 

Considero esta 

duração normal para 

vídeos deste género, e 

prefiro ver os 17min 

seguidos, num único 

episódio. 

9- 

A duração é longa 

demais para vídeos 

deste género, preferia 

que o tema fosse 

dividido em várias 

partes, mais curtas, 

mesmo que a 

totalidade chegasse 

aos mesmos 17min de 

duração. 

10- 

O vídeo flui a um ritmo 

aceitável e o facto de 

não estar dividido por 

partes ajuda a não 

quebrar a dinâmica 

informativa. 

Gráfico 7 - Dados relativos às opções técnicas (Pergunta 8, 9 e 10) 
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pluralidade de opiniões mais equilibrada, com a média a tender minimamente para 

uma concordância de que esta hipótese poderia resultar, mas globalmente não 

revelaram grande recetibilidade.  

  

Por fim, a grande maioria dos participantes concorda que o ritmo do vídeo é 

aceitável, resultado que favorece maioria das decisões técnicas tomadas durante a 

produção e edição do vídeo, ao longo dos vários meses de trabalho.   

  

Para fechar o questionário surgiam três perguntas sobre a satisfação com o 

produto apresentado, o grau de interesse neste género de vídeos, e no interesse de 

os incluir nas sessões de consumo audiovisual individuais. Estas questões visam 

perceber se o produto teve algum sucesso a resolver as lacunas identificadas na 

produção e disseminação de conteúdo audiovisual de cariz científico, tendo em 

conta a opinião dos participantes quanto ao protótipo apresentado.  

 
 

 

 

 

Gráfico 8 - Dados relativos ao interesse no formato 

   

Pelo gráfico 8 constatamos que quase a totalidade dos participantes ficaram 

interessados em repetir o consumo deste tipo de vídeos, tendo em conta que pouco 

mais de metade deles praticamente não consumia este género audiovisual. 

Podemos considerar este resultado um aspeto muito positivo na confirmação do 

sucesso do produto concebido.  

  

  

Odiei, não voltava a ver 

algo do género 

Adorei, um excelente 

exemplo de como 

comunicar conteúdo 

científico. 
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Gráfico 9 - Dados relativos à inclusão deste formato nos períodos de consumo informal 

  

De forma a melhor compreender os dados do gráfico 8, os resultados do gráfico 

9 pretendem escrutinar o interesse dos participantes em realmente integrarem este 

tipo de vídeos nos seus normais momentos de consumo audiovisual, se já não o 

faziam. Constatámos anteriormente no gráfico 2 e 3 que apesar destes períodos de 

consumo audiovisual ocuparem mais do que uma hora na maioria dos casos, apenas 

metade dos consumidores assistia mais que 25% das vezes a este tipo de vídeos. 

Portanto podemos constatar pelos dados apresentados pelo sétimo gráfico que 

agora pelo menos 78,8% pretende consumir este tipo de conteúdo, marcando assim 

um crescimento nas estatísticas anteriormente recolhidas, o que assegura uma 

influência positiva por parte do produto apresentado.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Não tenho qualquer  
interesse 

  
Vou integrar sempre  

que possa 
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Gráfico 10 - Dados relativos à aprendizagem informal 

  

De forma a avaliar o processo de aprendizagem informal empregue na conceção 

deste episódio, a última questão, ilustrada no gráfico 10, confirma que quase a 

totalidade dos participantes aprendeu algo novo quanto ao tema. Estes 

mencionaram que a abordagem do narrador e o ritmo do episódio facilitaram a 

aprendizagem, tendo ficado surpreendidos com a quantidade de factos que 

desconheciam sobre o tema, e que aprenderam graças ao vídeo, revelando 

interesse em repetir este método de aprendizagem. Estes fatores abonam em favor 

da decisão inicialmente tomada de enveredar por este método para a captação da 

atenção e interesse do espectador, pois proporcionou-lhes um momento agradável 

de consumo de vídeo, que facilitou a sua compreensão das informações científicas 

apresentadas.  

  

Resumidamente, os inquéritos revelam resultados positivos entre os jovens e 

jovens adultos, quanto à utilização do audiovisual enquanto meio de disseminação 

científica, bem como quanto à abordagem informal empregue, confirmando que o 

objetivo inicial foi cumprido.  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Discordo, não  
aprendi nada 

  
Concordo, aprendi  

imenso 
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8. Conclusão  

  

Terminadas todas as fases de estudo e produção, segue-se a apresentação da 

conclusão relativa aos resultados obtidos, e a consequente discussão dos mesmos, 

complementando com uma descrição das limitações do estudo e indicações para 

investigação futura.   

Antes de mais, vale a pena relembrar os objetivos do estudo, que passavam por 

compreender os hábitos de consumo, ligando-o às características dos produtos mais 

consumidos, com a intenção de conceptualizar e produzir um protótipo que fosse 

comprovativo desses moldes, testando a sua recetividade por parte do público-alvo. 

Quanto à valorização dada ao formato, é possível depreender através do estudo que 

o vídeo é um aliado importante para a difusão de conteúdo científico, que vai 

ganhando globalmente cada vês mais espectadores, tendência que coincide com os 

resultados da avaliação e opinião dos participantes da amostra. De notar que a 

visualização de produtos audiovisuais deste cariz otimiza a experiência de 

aprendizagem do espectador, pelos vários fatores descritos nesta dissertação, como 

por exemplo quando o produto é usado para conferir aos conteúdos científicos, 

tendencialmente vistos como demasiado complexos ou aborrecidos, uma imagem 

renovada, abrindo um meio de comunicação prático e rápido entre a informação e 

os espectadores, graças a plataformas de partilha online como o Youtube, e 

adaptando a complexidade do seu conteúdo ao público-alvo. A abordagem informal 

provou-se uma excelente contribuição para este objetivo, devido à falta de pressão, 

própria de um ambiente informal de consumo, bem como pela simplificação e 

resumo dos dados que é feita pelo narrador, que traz ao espectador o máximo de 

informações por minuto sobre o tema do seu interesse, com o mínimo de pesquisa 

e de esforço cognitivo necessário para a sua compreensão.  

  

Os resultados atingidos devem-se ao estudo prévio dos hábitos de consumo 

audiovisual do público-alvo, especialmente dos vídeos de conteúdo científico, 

identificando as características técnicas que levaram ao sucesso de produtos 

semelhantes, que operam atualmente nos novos media.  

A valorização do produto desenvolvido graças a este levantamento teórico é 

notória, conferindo as tendências analisadas durante a pesquisa do estado da arte 

desta investigação. A recetividade ao episódio por parte dos participantes da 

amostra foi muito positiva, o que suporta o rumo seguido com a criação de um 

produto audiovisual apelativo, de confiança, com humor adequado à geração jovem, 
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e cheio de informação, como o mais indicado para cativar este público, que procura 

nas plataformas online não só o entretenimento, mas um investimento que valorize 

o seu conhecimento e sacie a sua curiosidade.  

  

É importante perceber que as decisões que levaram ao aparente sucesso do 

produto final correspondem a fatores que atualmente são populares, que podem 

mudar com o tempo, e que não impedem que outros formatos, adaptando estes 

fatores, tenham iguais ou melhores resultados que este.   

  

Quanto às limitações do estudo, pela falta de tempo, destaca-se que não houve 

a possibilidade de produzir vários episódios sobre um leque mais variado de 

temáticas, de forma a aumentar o público e aprofundar as opiniões que teriam em 

relação ao consumo de vídeo de conteúdo científico. Mas caso haja oportunidade, 

seria uma forma de obter dados mais próximos da realidade dos jovens comuns (em 

contraste com a da amostra por conveniência utilizada).  

  

De qualquer forma, os dados recolhidos nas sessões de focus group mostram 

que este formato de disseminação de conteúdo científico ainda possui margem de 

progressão, e deveria ser melhor aproveitado, pois as estatísticas mostram que 

metade do público por norma não se interessa particularmente por este tipo de 

temas, mas depois da visualização do protótipo proposto esta tendência alterou-se, 

o que demonstra que a população alvo pode não se interessar inicialmente por este 

tipo de conteúdo, mas isso apenas acontece graças à conclusão precipitada de que 

o tempo empregue na visualização deste tipo de vídeos possa ser maçadora e 

desgastante, causando desinteresse, uma ideia que o produto desenvolvido 

pretende alterar.  

  

Podemos concluir que o objetivo de criar um produto rico em informação, que 

fosse simultaneamente apelativo, foi atingido e os seus resultados foram claramente 

positivos. O protótipo foi apreciado pelo público, que se não valorizava já este 

formato e género audiovisual, passou a valorizar após experimentar visualizar.  

  

Perspetiva-se a produção de mais episódios no futuro, sobre os mais diversos 

temas de cariz científico, que formariam, como entendido inicialmente, uma web-

série online de disseminação científica, pautada pelos valores da aprendizagem 

informal. Em termos de investigação futura, considera-se importante a continuação 
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da realização de mais episódios, seja desta ou de outras rúbricas, seguindo estes 

ou outros procedimentos, também de forma a atualizar os métodos de produção, 

inovando as decisões técnicas subjacentes, para perceber até que ponto é que o 

meio audiovisual continua útil e relevante, e as conclusões deste estudo se mantêm 

atuais, momento em que se pode considerar interessante voltar a investigar esta 

área e realizar experiências que a inovem.   
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1. Guião literário  
  

  

Sejam bem-vindos à rubrica “Luzes, Câmara, Inovação!”. Hoje vamos abordar 

um tema que podemos considerar um pouco tabu, a influência da indústria pornográfica 

no desenvolvimento da tecnologia audiovisual.    

  

A Pornografia consiste na representação de elementos de cariz sexual, ou de 

comportamentos eróticos, explícitos, com a intenção de causar excitação, como uma 

reação emocional.    

  

Sabemos que esta representação pode ser feita através de praticamente 

qualquer forma de texto e imagem, como livros, pinturas, fotografias e, o que mais nos 

interessa, vídeos, entre outros meios de comunicação.   

  

George N. Gordon, escreveu no seu livro “Erotic Communications – Studies in 

sex, sin and censorship”: “Todo e qualquer instrumento de comunicação, que tenha sido 

concebido até hoje pela humanidade, foi quase automaticamente utilizado para a 

comunicação, do que a cultura em que foi inventado chama de pornografia”   

Depois de séculos de desenvolvimento, hoje em dia a pornografia é considerada 

uma indústria, global, que em 2015 já apresentava um valor estimado de 97 BILIÕES 

DE DÓLARES.  

  

Para termos uma ideia … só em 2018 é que marcas como a Apple e a Amazon 

conseguiram chegar ao valor de mercado de 1 bilião de dólares.   

  

Os valores gerados pela indústria pornográfica, serviriam para contratar quase 

mil futebolistas, ao nível de Ronaldo e Messi, (que, sejamos sinceros, com a sua 

performance, de certeza que seriam super-estrelas neste ramo).  

  

Com todo este poder, é natural que uma indústria destas marque a sua posição 

na exploração de novas tecnologias. A pornografia até pode nem ser a principal causa 

impulsionadora dos avanços tecnológicos, mas é difícil negar a sua contribuição.  

Citando Patchen Barss, no seu livro “Erotic Engine”:  

“Existe um vínculo profundo entre a pornografia e as ferramentas e técnicas de 

comunicação humana.   



90  

  

Por quarenta milénios, a pornografia e a representação sexual têm sido uma 

fonte poderosa de criatividade e inovação, o que estimulou e acompanhou o 

desenvolvimento de novos meios de comunicação”.  

  

Por exemplo, desde a pré-história, na era do paleolítico, mal surgiram formas de 

representação conhecidas hoje em dia como arte rupestre (pintura e gravura), abriramse 

portas para a representação de elementos de cariz sexual, especialmente órgãos 

genitais, que até hoje não se sabe se cumpriam a função de excitar sexualmente o 

observador, como a pornografia atual, ou se cumpriam objetivos mais espirituais, como 

símbolos de fertilidade para rituais.   

Podem não parecer exemplos atrativos, mas imaginem-se na era pré-histórica, 

sem internet, pois.  

Com o passar dos séculos, formas de arte como a pintura e a escultura 

desenvolveram-se, e mais uma vez, o erotismo marcou presença nas criações artísticas, 

numa linha ténue entre o nu artístico e a imagem pornográfica.  

Em civilizações antigas como a grega e a romana, imagens deste cariz sobreviveram 

até aos dias de hoje (um pouco como as nossas nudes, armazenadas algures nos 

confins da internet, para sempre)  

Os primeiros exemplares são frescos com mais de 2000 anos encontrados em 

Pompeia, com temáticas mitológicas que representavam várias orientações sexuais e 

fetichismos.  

No que toca à sexualidade na literatura, no primeiro milénio depois de Cristo, o 

filósofo indiano Vatsyayana escreveu um texto que é considerado até aos dias de hoje 

como uma das obras literárias mais famosas sobre o comportamento sexual do ser 

humano, e não são as 50 Sombras de Grey. O Kamasutra. Esta obra chega até nós 

através de traduções, e já na altura, os Hindus tinham tanto receio que a obra se 

perdesse, que perpetuaram-na através de esculturas em templos.  

Com o Renascimento a pintura começa a atingir níveis de representação muito 

mais rigorosos, trocaram-se os frescos pela pintura a óleo, que permitia uma maior 

variedade de tons e cores, e as paredes por telas, com a vantagem clara da obra passar 

a ser portátil, o que facilitou o comércio e exposição de arte.   

A produção de arte erótica só agradeceu e acompanhou estas tendências, 

florescendo assim uma troca e venda deste tipo de arte, que foi continuando ao longo 
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dos movimentos artísticos seguintes, atingindo o pico com o Realismo, por razões 

óbvias.  

O erotismo continuava a sua crescente campanha até que no século 18, já com 

o aperfeiçoamento da imprensa e os inícios da fotografia analógica, o termo  

“pornografia” começa a massificar-se juntamente com a facilidade de acesso a estes 

conteúdos.  

O que agradou bastante aos criadores de pornografia foi a constante subida de 

realismo na qualidade da imagem, já que a fotografia permitia capturar o real de forma 

igual ou mais rigorosa ainda que a pintura ou a escultura, e é um processo de criação 

francamente mais ágil, e de fácil difusão.  

O passo seguinte foi dado logo no fim do mesmo século, quando surgem as 

imagens em movimento, que marcam o início da história do cinema.   

  

Sabem o que é que acontece?  

  

A pornografia adotou imediatamente este novo meio para se expressar, 

quebrando finalmente a barreira da produção de imagens estáticas. Como devem 

imaginar, a sexualidade é um tema que estando confinado a esta característica, nunca 

poderia atingir o seu máximo potencial.  

Os primeiros filmes pornográficos, comparados com os de hoje em dia, são 

considerados relativamente mais púdicos. O exemplo é, um filme que apresenta um 

striptease de uma mulher, que vai tomar banho e volta a vestir-se. Ya, é só isso. Este 

filme de 7 min é de 1896, ou seja, um ano depois dos irmãos Lumiere apresentarem as 

primeiras imagens em movimento de sempre, surge o primeiro filme pornográfico.  

   

Estas imagens em movimento eventualmente evoluíram para vídeos e 

animações, e com elas evoluiu a arte de realização de pornografia. Tal como começam 

a existir vários géneros de filmes, começam a existir também vários géneros de filmes 

pornográficos, há para todos os gostos, é só procurar.  

Mas na altura, durante o século XX, para os encontrar, uma das opções era 

assistir em cinemas meios duvidosos, o que podia ser bastante constrangedor pois 

tinham de partilhar o espaço com estranhos igualmente duvidosos. No escurinho.   

A tecnologia de produção audiovisual avança e esta falha é colmatada com o 

desenvolvimento das películas de filme e com a chegada das cassetes e respetivos 

leitores.   
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Lembram-se do VHS?   

  

Muito provavelmente, não é preciso sermos assim tão velhos para nos 

lembrarmos das cassetes de filmes infantis que víamos na nossa infância, num leitor de 

VHS.  

  

Lembram-se do Betamax?  

  

Não? O Betamax também era uma cassete, um produto da Sony. Sabem porque 

é que não se lembram?   

  

Deve-se ao facto de que quando estes dois produtos semelhantes surgiram, o 

VHS da JVC e o Betamax da Sony, por serem produzidos por empresas diferentes, 

foram feitos especificamente para serem apenas compatíveis com leitores de cassete 

da marca a que pertenciam.   

  

A diferença é que de um lado a JVC concedia a licença de produção dos seus 

produtos a todas as marcas interessadas, enquanto que a Sony restringia e controlava 

muito mais estas licenças, o que resultou numa descida de preço do VHS pela 

concorrência na produção desse produto, criando também mais oferta no mercado.  

  

O que diferencia estes dois produtos eram as duas horas de gravação que o VHS 

oferecia, comparadas com apenas uma hora por parte do Betamax. Apesar disto o 

Betamax apresentava uma resolução superior, o que melhorava a qualidade de imagem, 

algo em que a Sony tentou sempre apostar.  

  

Do ponto de vista de produção surge a necessidade de optar por uma das marcas 

para a realização, enquanto que do ponto de vista do público, que quer começar a 

assistir filmes no conforto, mas que não se pode dar ao luxo de ter os dois leitores em 

casa, surge a necessidade de hegemonizar o mercado, irrompendo uma guerra entre 

formatos.  

  

Entra em cena a indústria pornográfica, a presença habitual. Os produtores 

tendencialmente começam a optar pelo VHS tendo em conta o preço do Betamax, a 

dificuldade de sua obtenção e a menor duração que oferecia. Nesta altura começam a 

aparecer os filmes amadores, pois agora, pelo menos uma parte do público já tinha 

acesso às ferramentas para os poder produzir e reproduzir.  
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Apesar da clandestinidade, a indústria pornográfica em 1986 já ocupava o 

equivalente a ¼ do valor de todo o mercado de vídeo, e reza a lenda que foi em grande 

parte, graças à escolha destes produtores alternativos que o VHS teve força para vencer 

a guerra dos formatos.   

  

Óbvio que não resolveram sozinhos este problema, mas temos de ter em conta 

a influência que esta indústria tinha, aliada à de tantos outros produtores dos mais 

variados géneros, que também preferiram as características do VHS.  

  

VHS 1, Betamax 0, fim do jogo.  

  

A história voltou a repetir-se com a introdução de produtos inovadores no 

mercado, o DVD, seguido do Blu-Ray. Desta vez a Sony aprendeu com os erros, e 

esteve sempre do lado da inovação, tendo contribuído para a existência de ambos os 

produtos.  

O DVD tinha acabado de conquistar o mercado, quando aparece o Blu-Ray. Com 

o mesmo tamanho, possuía 25GB de armazenamento, 5x mais que um DVD, uma 

tecnologia de leitura do disco melhorada, e uma qualidade de imagem muito superior, o 

HD. As leituras dos discos eram diferentes, o que causou algum receio no público, que 

tinha assistido à anterior guerra entre VHS e Betamax e observava com algum ceticismo 

esta invenção. Para evitar competições no mercado, os leitores de Blue-Ray já eram 

lançados com a inclusão de um leitor de DVD, tudo no mesmo aparelho, o que acalmou 

o receio do público. Tá tudo bem pessoal, sem pânico.  

  

Mais ou menos nesta altura, em paralelo a tudo isto está a acontecer uma coisa.  

Uma coisa fantástica.  

*música épica* INTERNET *coros de anjos* Agora 

é que foi.  

  

Um novo meio para explorar, que aos poucos e poucos vai conseguindo abarcar 

os restantes meios até então existentes. Um avanço enorme para todos os produtores 

de conteúdo, que têm agora à sua disposição um processo de criação e difusão de 

conteúdo multimédia à distância de meros cliques.   

Adivinhem quem quase imediatamente começou a surfar pela web. Eu sei, já 

começa a ser óbvio.  

Para começar, o início da internet marcou um declínio nas vendas dos restantes 

formatos, não acabando com eles, mas solidificando uma posição forte na competição 
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pela atenção dos espectadores. Os produtores pornográficos viram neste novo meio 

uma necessidade de se atualizarem, bem como uma oportunidade para se adaptarem 

à mudança dos tempos, a Era informática estava a chegar e mostrava provas de que 

vinha para ficar. Antes da Internet a indústria controlava minimamente o mercado, todos 

faziam dinheiro a imprimir e a comercializar posters, livros, fotografias, ou alugando e 

vendendo VHS, DVDs, Blu Rays, e por aí adiante…, mas este novo meio veio mudar 

todo o panorama da circulação de conteúdo a nível global.  

  

Inicialmente manteve-se o mesmo modelo de “queres ver? pagas”, com a grande 

maioria dos sites pornográficos existentes a serem de acesso pago.  

Mas com a produção de conteúdo amador, que já vinha em crescimento desde 

o acesso do público a câmaras de gravação, e com a pirataria, a competição pela 

escolha do consumidor começou a dividir opiniões, e o conteúdo gratuíto começa a 

aliciar os que até então eram sempre obrigados a pagar para o terem.  

  

Isto tomou maior proporção com a chegada do Youtube, plataforma de difusão e 

armazenamento de conteúdo audiovisual, que suscitou do lado da indústria pornográfica 

uma necessidade de imitar este processo de transmissão, surgindo os primeiros “tubes”, 

bases de dados agregadoras de vídeos, que começaram a dar ao público um acesso 

facilitado à pornografia, maior parte das vezes gratuitamente.   

  

Agora toda a gente se pergunta, então mas se existe uma imensidão de conteúdo 

gratuíto, não pondo em causa a sua qualidade, que pode ir de muito má a muito boa, 

porque é que alguém haveria de pagar para assistir a pornografia? Como é que a 

indústria sobrevive se não houver dinheiro?  

A resposta é mais simples do que parece, a pornografia online resume-se quase 

por completo ao monopólio de uma só empresa, a Mind Geek, que é titular tanto de 

produtoras como a Brazzers, a Digital Playground, a Reality Kings, entre outras, ou seja, 

serviços de acesso pago, bem como de plataformas gratuitas como o Pornhub, Redtube, 

Youporn, etc. Sim, finge que não conheces.  

  

Isto significa o quê? Primeiro, muito do dinheiro que é possível fazer com 

streaming de vídeo na internet, vem dos anúncios que os acompanham. Os serviços 

gratuitos detém uma larga maioria dos consumidores de pornografia, o que gera 

diariamente um número massivo de cliques e visualizações. Só o Pornhub em 2018 teve 

uma média de 92 milhões de visitas diárias, o equivalente a toda a população 
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portuguesa aceder individualmente ao site, 9 vezes diferentes num dia, todos os dias do 

ano. Eu sei que já fazes isso, mas era preciso serem todos os portugueses. Adiante.  

O retorno é gerado pelas visualizações e cliques em anúncios, que redirecionam 

o espectador sabem para onde? Para uma panóplia de sites de conteúdo pago, 

pertencentes a empresas subsidiárias da Mind Geek. Ou seja, apesar do conteúdo grátis 

ainda reinar, o consumidor é sempre aliciado a usufruir da qualidade do conteúdo pago. 

Mesmo que não o faça, já gerou tráfego. Como todo este conteúdo pertence à Mind 

Geek, o grátis e o pago, eles conseguem assim controlar os dois lados do mercado 

online, tendo o dobro do tráfego e o dobro dos lucros. Assim, fácil.  

  

O planeta não pára de girar, e a tecnologia vai evoluindo. Hoje em dia vamos 

assistindo aos primeiros passos de uma tecnologia emergente, que tem sido 

amplamente explorada pela indústria pornográfica, os vídeos em Realidade Virtual.  

 A indústria vê neste formato o próximo passo a tomar para continuar na vanguarda do 

mercado, tal como tem tentado ao longo dos séculos sempre que a tecnologia avançava.   

  

Face à saturação da internet com todo o tipo de fotografias e vídeos 

pornográficos, a imersão criada pela realidade virtual traz novas possibilidades para os 

produtores recuperarem algum do investimento que têm feito. Nos primeiros meses do 

site Virtual Porn 360, em 2015, dum total de mais de 2 milhões de visitas, registaram-se 

100.000 utilizadores. Bons números, mas em nada comparáveis com os formatos 

anteriores, que por agora continuam o seu reinado.  

    

A indústria apoia-se na ideia de que este formato é o mais próximo que o 

consumidor pode estar de experienciar a realidade, mas apresenta ainda alguns 

problemas.  

 O primeiro, e mais óbvio, é o formato em que se apresenta e o que este requer para 

funcionar. Os consumidores ainda se encontram céticos em relação a produtos como o 

Oculus Rift, que apresentam ainda preços elevados no mercado, o que não ajuda nada 

à distribuição de vídeos neste formato, porque maioria do público ainda não os consegue 

assistir.   

    

Apesar de tudo nada temam, soluções vão sempre aparecendo, e nos últimos 

tempos já existem alternativas mais em conta, como o Oculus Go, que pode 

rapidamente dominar o mercado e abrir portas à exploração mais a fundo deste formato.  

Se público poder ver, os produtores já têm para quem produzir.   
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Outro problema prende-se com o próprio conceito de imersão ainda estar no 

início do seu potencial. Existe a necessidade de adaptar técnicas de filmagem e edição, 

já que por agora maioria dos vídeos mostram o ato sexual sempre em Point Of View 

(POV), obviamente para criar a sensação de imersão, mas ao mesmo tempo limitando 

este novo formato a esta técnica de filmagem.   

  

Se calhar muitos de vocês não sabiam desta fluidez que a pornografia teve ao 

longo dos séculos de se espalhar em vários meios de comunicação, tendo muitas vezes 

uma palavra a dizer no seu desenvolvimento, e impulsionando o máximo que 

conseguiam, desde que ganhassem algo com isso.  

  

Muito obrigado por assistirem, espero que tenham aprendido um pouco sobre 

este tema mais exótico, deixem like, e partilhem, mas sem os vossos pais verem, que 

vergonha.  
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2. Questionário  

 

Figura 19 - Questionário (Secção 1) 
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Figura 20 - Questionário (Secção 2) 
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Figura 21 - Questionário (Secção 3 - Pergunta 1) 
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Figura 22 - Questionário (Secção 3 - Pergunta 2) 



101  

  

 

Figura 23 - Questionário (Secção 3 - Pergunta 3,4,5) 

 

  


