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A inovação emergente:
tecnologias e interfaces

1

Apresentação

Preparada especialmente para você, leitor, essa coletânea de textos foi
cuidadosamente selecionada, tendo como critério, a sua qualidade técnico-
científica, bem como sua relevância para sua área do conhecimento. Esta livro é
o resultado dos artigos melhores selecionados durante a 19a. Edição do
Congresso Internacional de Ambientes Hipermídia para aprendizagem,
ocorrido na cidade de Goiânia, Goiás, entre os dias 1 e 4 de outubro de 2019.

Esta inédita compilação de artigos, aberta por dois estudos de pesquisadores
convidados, procura mostrar o processo de reflexão sobre as tecnologias
emergentes, especialmente no que diz respeito aos seus aspectos humanísticos,
ou seja, são reflexões que não discutem apenas a tecnologia, propriamente dita,
seja em termos funcionais e técnicos apenas, mas se aprofunda em questões
conceituais e, principalmente, em seus reflexos e implicações para a sociedade
como um todo.
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Desse modo, os textos aqui selecionados, foram compilados tendo como objetivo,
não somente adicionar relevantes informações a produção sobre a área de
hipermídias e suas aplicações práticas, mas sobretudo contribuir de forma
importante para o avanço teórico em termos multi e interdisciplinar, no que tange
as suas intersecções com as áreas do Design, das Artes, das Comunicação, da
Ciências e Informação, da computação, e das demais áreas correlatas.

A escolha de tais artigos, responde aos atuais anseios sociais e da comunidade
cientifica para elucidação de alguns aspectos importantes, que incluem
discussões sobre temas diversos, que vão desde o design de narrativas e o uso
da criativo das mídias na indústria fílmica, questões que envolvem a cibercultura,
a oralidade e a escrita, a usabilidade, acessibilidade e inclusão, a gamificação,
assim como mecanismos de buscas e uso de sistemas inferenciais com o uso de
softwares e da inteligência maquínica-artificial, da animação, interatividade e da
aprendizagem em ambientes hipermidiáticos, além de outros temas
extremamente relevantes e atuais, que foram aqui explorados pelos autores e
selecionados pelo comitê científico.

A seleção dos capítulos norteou-se ainda, pelas constatações do comitê científico
de que a sociedade contemporânea vêm sofrendo profundas transformações em
todas as dimensões e na certeza de que essas mudanças se materializam, de
modo específico, na sociedade e da importância que se faz a reflexão e a
compreensão desses fenômenos e de como eles podem repercutir intensamente
nos processos de educação, nos ambientes hipermidiáticos e nos espaços
virtuais de aprendizagem, uma vez que, a constituição do nosso ser se dá em
tempo integral, em situações informais, frutos da soma de nossas experiências
como agentes autônomos, e que ocorre de modo, muitas vezes, desestruturado e
informal, e que vão muito além da educação formal, presencial, planejada e
muitas vezes ortodoxa, o que nos leva à uma profunda reflexão sobre a
redefinição do conteúdo e da forma de estruturação dos sistemas culturais,
tecnológicos, educacionais e de formação, e seus impactos frente a essas
tecnologias emergentes.
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No capítulo 1, intitulado ‘Diseño y Creación-Tecnologías para la apropiación del
conocimiento’ o Professor Felipe César Londoño, Decano da Facultad de Artes y
Disenõ da Universidad Jorge Tadeo Lozano, discute os processos e as profundas
transformações que ocorreram nos mais diversos campos profissionais e em
diversas áreas do saber, cujo resultado pode ser observado, e é o reflexo em
parte, das dinâmicas sociais e suas mudanças ocasionadas pela tecnologia, que
nos ofertaram novas formas de apresentar o mundo. Em sua análise, Londoño
argumenta que as tecnologias apresentam novas formas de interação com os
nossos pares, de forma que, é possível estimular maneiras não usuais de
colaboração e co-criação.

2

Londonõ, cita os mais diversos institutos e festivais onde tem intensamente
atuado, entre eles a Universidade de Caldas e os programas de Doutoramento e
Mestrado em Design e Criação, o Festival Internacional de Imagens em
Manizales, a Faculdade de Artes e Design da Universidade Jorge Tadeo Loz de
Bogotá, a Cinemateca Distrital, entre outros, cujos espaços são utilizados para
fomentar a análise de tópicos importantes que incluem a participação de diversos
especialistas na área de inovação tecnológica, audiovisual e áreas emergentes, e
que oferecem novas perspectivas e visões distintas sobre esse fenômeno de
transformação dos processos de criação a partir das mudanças nas dinâmicas
sociais, oriundas da evolução das tecnologias, e que desafiam as formas
tradicionais de ver e contar histórias, culminando em uma inédita ampliação das
possibilidades, frente a essas novas circunstâncias.

No capítulo 2, a pesquisadora Lúcia Santaella, com o texto ‘Terceira oralidade e
terceira escrita no Ocidente’, examina os aspectos inerentes a cultura mediada
por computador, a cibercultura, e seus desdobramentos. Santaella defende que,
em meio as mais diversas e profundas mudanças que temos experimentado com
a onipresença nas atividades humanas, de aparelhos, dispositivo, aplicativos e
plataformas, cada vez mais se torna premente a importância de compreender o
funcionamento dessa cultura, destacando assim, as transmutações das

No capítulo 1, intitulado ‘Diseño y Creación-Tecnologías Creación-Tecnologías Creación-T para la apropiación del
conocimiento’ o Professor Felipe César Londoño, Decano da Facultad de Artes y
Disenõ da Universidad Jorge Tadeo Tadeo T Lozano, discute os processos e as profundas
transformações que ocorreram nos mais diversos campos profissionais e em
diversas áreas do saber, cujo resultado pode ser observado, e é o reflexo em
parte, das dinâmicas sociais e suas mudanças ocasionadas pela tecnologia, que
nos ofertaram novas formas de apresentar o mundo. Em sua análise, Londoño
argumenta que as tecnologias apresentam novas formas de interação com os
nossos pares, de forma que, é possível estimular maneiras não usuais de
colaboração e co-criação.

2

Londonõ, cita os mais diversos institutos e festivais onde tem intensamente
atuado, entre eles a Universidade de Caldas e os programas de Doutoramento e
Mestrado em Design e Criação, o Festival Internacional de Imagens em
Manizales, a Faculdade de Artes e Design da Universidade Jorge Tadeo Tadeo T Loz de
Bogotá, a Cinemateca Distrital, entre outros, cujos espaços são utilizados para
fomentar a análise de tópicos importantes que incluem a participação de diversos
especialistas na área de inovação tecnológica, audiovisual e áreas emergentes, e
que oferecem novas perspectivas e visões distintas sobre esse fenômeno de
transformação dos processos de criação a partir das mudanças nas dinâmicas
sociais, oriundas da evolução das tecnologias, e que desafiam as formas
tradicionais de ver e contar histórias, culminando em uma inédita ampliação das
possibilidades, frente a essas novas circunstâncias.

No capítulo 2, a pesquisadora Lúcia Santaella, com o texto ‘Terceira ‘Terceira ‘T oralidade e
terceira escrita no Ocidente’, examina os aspectos inerentes a cultura mediada
por computador, a cibercultura, e seus desdobramentos. Santaella defende que,
em meio as mais diversas e profundas mudanças que temos experimentado com
a onipresença nas atividades humanas, de aparelhos, dispositivo, aplicativos e
plataformas, cada vez mais se torna premente a importância de compreender o
funcionamento dessa cultura, destacando assim, as transmutações das



15/05/2020 CINAHPA EBOOK

https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/cinahpa_a_inovacao_emergente/apresentacao.html 4/7

linguagens humanas que estão nelas embutidas. Lucia, examina tais
transmutações, em suas fases diversas, classificando-as como primeira, segunda
e terceira oralidade, assim como, coincidentemente quanto ao número, a
primeira, a segunda e a terceira formas de escrita, sendo esta última, sob o
domínio da hipermídia. Santaella, repousa sobre os ombros de teóricos como
Galvão e Batista, e autores diversos, entre os quais McLuhan, Havelock e Ong
autores que puseram sob suas lentes as distinções entre oralidade/escrita e as
repercussões socioculturais que elas provocam, especialmente naquela que ficou
conhecida como Escola de Toronto, e que surgiram na segunda metade do século
XX. Em seu estudo, Santaella dá especial ênfase às manifestações da
linguagem, e sobretudo na maneira como elas conformam modos de pensar,
sentir e representar o mundo, portanto, no modo pelo qual a oralidade molda o
funcionamento da sociedade como um todo.

No capítulo 3, os autores Carlos Henrique Berg, Luciane Fadel e Tarcísio Vanzin
com o artigo intitulado: ‘Ferramenta Onomatopeica para Testes de Usabilidade
com Pessoas com Deficiência Visual’ tratam sobre design emocional e inclusão,
quando dialogam sobre ferramentas que são comumente utilizadas em Testes de
Usabilidade e no artigo em específico, para pessoas com deficiência visual,
suprindo dessa forma, uma importante lacuna na literatura científica dessa área.
Valendo-se da utilização de um protótipo auditivo, a pesquisa utiliza-se de
onomatopeias, (recursos da linguagem), como recurso para identificar emoções
em seus usuários. Utilizando-se dos Métodos Mistos, a partir das teorias de
Russel e Desmet, as pesquisa relata a criação de uma ferramenta que afere
quantitativamente as emoções de pessoas com deficiência visual para fins de
aperfeiçoamento da usabilidade e consequentemente, melhora na experiência do
usuário.

3

No capítulo 4, com o artigo ‘Mapeamento de Recursos Digitais de Tecnologia
Assistiva: Interação multimodal para pessoas com deficiência visual e cegas’ os
pesquisadores Dominique Leite Adam, Maria Lucia Leite Ribeiro Okimoto e
Isabela Zarpellon Nascimento desenvolveram um artigo cujo objetivo visa mapear
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recursos digitais de Tecnologia Assistiva (TA) que auxiliam a interação de
pessoas com deficiência visual ou cegas com o computador, associando-os à
abordagem multimodal com base nos princípios do Design Inclusivo. Como
resultado, a pesquisa constata o enorme potencial da abordagem multimodal no
desenvolvimento destes recursos, a partir de estudos que citam, desenvolvem ou
avaliam recursos digitais assistivos que associam outputs visuais, sonoros e
hápticos, possibilitando uma interação inclusiva.

No capítulo 5, os autores Marcel Ferrante Silva, Ravi Passos, Dalton Martins,
Joyce Siqueira e Douglas Veronezz, propõem, por meio de um um estudo
sistemático, um novo modelo de interface de busca que combina a navegação
facetada ao recurso auto completar, utilizando apenas um campo de pesquisa por
palavra-chave, ao constatarem dificuldades por parte do usuário em expressar
seus objetivos por meio de palavras chaves, especialmente quando eles se
deparam com um conjunto desconhecido de dados.

Os autores, consideraram em suas pesquisas com o título: ‘Inovação em interface
de busca facetada: campo de pesquisa único com auto completar para itens e
facetas’, mecanismos de busca que oferecem interfaces que colaboram com a
construção da pesquisa do usuário. Desse modo, utilizaram-se de uma
abordagem qualitativa, onde puderam analisar modelos de interface de busca que
são amplamente utilizadas na área, levantando suas principais características,
para melhor compreensão do objeto de estudo.

No capítulo 6, em ‘Animação interativa e a aprendizagem em ambientes
hipermidiáticos’, Cláudio Aleixo propõe um estudo teórico e prático com o objetivo
de compreender como a animação interativa pode ser utilizada para melhorar o
processo de aprendizagem em ambientes computacionais, utilizando-se dos
conceitos de hipermídia, experiência e agência. Assim, foi verificado o modo que
a Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM) de Tavares (2008) pode
ser compreendida nas animações interativas.
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sistemático, um novo modelo de interface de busca que combina a navegação
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palavra-chave, ao constatarem dificuldades por parte do usuário em expressar
seus objetivos por meio de palavras chaves, especialmente quando eles se
deparam com um conjunto desconhecido de dados.
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processo de aprendizagem em ambientes computacionais, utilizando-se dos
conceitos de hipermídia, experiência e agência. Assim, foi verificado o modo que
a TeoTeoT ria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM) de Tavares Tavares T (2008) pode
ser compreendida nas animações interativas.
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No capítulo 7, Luciane Maria Fadel, Lane Primo, Graziela Sombrio, fizeram um
estudo, com o objetivo de identificar a importância das tecnologias na
contribuição da aprendizagem de estudantes com deficiência visual. Em ‘O papel
das tecnologias multimodais na aprendizagem de estudantes com deficiência
visual’, os pesquisadores realizaram uma revisão bibliográfica e, utilizando-se de
métodos comparativos, para em seguida, confrontá-los com os relatórios parciais
de duas pesquisas de doutorado, cujo tema envolvia pessoas com deficiência
visual. Como resultado, destacam o papel relevante que essas tecnologias
possuem, além da necessidade de apropriação dos professores a respeito do uso
de interfaces e recursos multimodais no processo de ensino-aprendizagem, uma
vez verificada pouca utilização desses recursos nas vivências dos estudantes que
participaram das pesquisas.

Constatou-se ainda que o uso de interfaces e recursos multimodais favorecem
fundamentalmente a ampliação dos sentidos, e favorecem o uso de habilidades
para a exploração do mundo exterior, ampliando-se o conhecimento sobre as
experiências multimodais em pessoas com deficiência visual.

4

E finalmente no capítulo, 8, que encerra a publicação, Fábio J. Parreira, Vania R.
Ulbricht e Renan P. Binda apresentam o texto intitulado ‘Educação ambiental e
gamificação: Uma proposta de objeto de aprendizagem gamificado para
conscientização da reciclagem’, que aborda o desenvolvimento de um aplicativo
de objetos de aprendizagem gamificado para apoiar os processos educacionais
referentes a educação ambiental, em vista de uma conscientização a respeito da
importância da reciclagem.

Para o seu desenvolvimento, parte das atividades foram realizadas em cenários
virtuais e em sala de aula, enquanto em um segundo momento, as atividades
foram realizadas de modo extraclasse, no pátio da escola. Com ênfase na
utilização dos conceitos advindos da gamificação e aspectos estéticos no projeto
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de games, a pesquisa procurou estimular o engajamento e a motivação dos
estudantes, tendo sido validado por meio do apoio das escolas do ensino
fundamental, utilizando-se de taxa de engajamento, modelo ARCS e estudo
longitudinal, que envolve a aplicação de questionários compostos por variáveis de
natureza objetiva, descritiva e afirmativa.

Em suma, de uma maneira ou de outra todos os autores desta rica coletânea, sob
diferentes perspectivas, apontam o papel fundamental da tecnologia no
desenvolvimento de seus processos. Com isso, reafirmam a centralidade do
conhecimento e da pesquisa como recurso indispensável no enfrentamento e na
superação dos vários problemas e cenários vivenciados, em especial nas
questões que envolvem a aprendizagem, a educação, a inclusão e demais temas
aqui abordadas.

A seriedade e a criteriosa seleção dessa coletânea farão desta obra uma
referência para pesquisadores, cientistas, educadores, artistas, designers,
professores e demais interessados que consigam reconhecer o papel
fundamental da tecnologia como parte de um processo muito mais abrangente,
cujos resultados contribuem para a construção e a emancipação crescente dessa
importante área do conhecimento e seus consequentes impactos e
desdobramentos na sociedade como um todo.

Márcio Alves da Rocha, PhD
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A inovação emergente:
tecnologias e interfaces

5

Diseño y Creación-Tecnologías para la
apropiación del conocimiento
Por: Felipe César Londoño L.

Director Festival Internacional de la Imagen
http://festivaldelaimagen.com
Decano Facultad de Artes y Diseño
Universidad Jorge Tadeo Lozano

Abstract: Los procesos de transformación que se han llevado a cabo en los últimos
años, en todos los campos profesionales y en diversas áreas del saber, son
ocasionados, en parte, por las dinámicas sociales que han cambiando desde décadas
atrás, pero también por el auge de las tecnologías que hoy nos abren inéditas maneras
de comprender el mundo. Las tecnologías presentan nuevas formas de interactuar con
los otros, a través de la colaboración y la co-creación, y nos acercan a soluciones
posibles de los grandes problemas complejos.

Desde la Universidad de Caldas, y sus programas de Doctorado y Maestría en Diseño y
Creación; desde el Festival Internacional de la Imagen, un evento anual que se realiza en
Manizales, Colombia; desde la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano de Bogotá; y desee la Cinemateca Distrital, se han abierto espacios para analizar
tópicos, enfoques y posibilidades de los medios y las tecnologías para comprender la
creación desde nuevas perspectivas. Y ello abre nuevos retos y grandes interrogantes.
Este texto presenta parte de las discusiones que se han llevado a cabo, en escenarios
como el programa Datos y Relatos que lleva a cabo la Cinemateca Distrital, pero
también en los escenarios académicos de las Universidades, así como en el Festival

http://www.cinahpa.org/
https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/cinahpa_a_inovacao_emergente/index.html
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Internacional de la Imagen. A través de Masterclases, conferencias y exposiciones con
expertos y especialistas en innovación tecnológica, audiovisual y nuevos medios, se han
abierto espacios de diálogo, de tal forma que, con visiones desde distintas disciplinas y
perspectivas, se discutan las transformaciones de los procesos de creación a partir de la
evolución de las tecnologías y los procesos sociales. La creación está experimentando
mutaciones importantes debido a los fenómenos de la digitalización, el trabajo en red y
los nuevos dispositivos, que modi�can las maneras de ver y de contar las historias. En
perspectivas de la creación, esta una oportunidad para ampliar los límites de la
interacción y posibilitar nuevas iniciativas que permitan la supervivencia de la creación
en épocas de cambio.

Palabras claves: Creación digital, experiencias cinemáticas, enfoques emergentes,
inteligencia arti�cial.

Arte y tecnologías: procesos de transformación

Las dinámicas de cambios, en los procesos sociales y ambientales, se vincula a causas
evolutivas diversas que han sido analizados desde distintas perspectivas por artistas,
cientí�cos y teóricos sociales.

Según 35 cientí�cos especialistas, la explosión de la primera bomba nuclear el 25 de
julio de 1946 en el atolón Bikini de las Islas Marshal, abre el camino a una nueva época
geológica dentro del periodo Cuaternario denominada Antropoceno. La marca que
determina ese cambio son los residuos radiactivos del plutonio que se asentaron en
todo el planeta, tras los numerosos ensayos con bombas atómicas realizados a
mediados del siglo XX.

Esta transformación, de�nitiva para el futuro del planeta y de la humanidad, se vincula
con otras dinámicas de cambio que han sido anunciadas por teóricos sociales como
Immanuel Wallerstein (1998) quien dice que esta época se caracteriza primordialmente
por el caos, las �uctuaciones rápidas y constantes que afectan el sistema histórico, la
economía mundial, el medio ambiente, entre otros, y propone, como acciones a largo
plazo, crear mecanismos de autosu�ciencia y otorgar una importancia destacada a la
autonomía.

6

Por otra parte, Yochai Benkler (2006) analiza la manera cómo la producción social
transforma los mercados y la libertad en “La riqueza de las redes” y, a propósito del
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surgimiento de los sistemas de intercambios de información y el auge de las
tecnologías, mani�esta que “la información, el conocimiento y la cultura son
fundamentales para la libertad humana y para el desarrollo humano. La forma en que se
producen y se intercambian en nuestra sociedad afecta críticamente la forma de ver el
estado del mundo tal como es y como podría ser.”

Por todo ello, a�rma Lucía Santaella (2019) que la humanidad se encuentra en tiempos
de mutación y que, en esta entrada del tercer ciclo evolutivo de la especie, tenemos que
prestar atención a lo que los artistas están haciendo “por el simple hecho de que,
parafraseando a Lacan, ellos saben, sin saber que saben”. Son ellos “quienes están
creando una nueva imagen del ser humano en el vórtice de sus actuales
transformaciones, son los artistas que nos han colocado frente a frente con la cara
humana de las tecnologías”.

En perspectiva de la evolución en el campo de lo audiovisual, los artistas continúan
indagando sobre las dos fases que revelan la aceleración de las vanguardias, en
palabras de Fernando Calvo Serraller: la modernización del contenido, que lleva la
representación visual hasta la más completa insigni�cancia; y la modernización de la
forma, que genera el aprecio de lo artístico por sus propias cualidades formales. Es en el
entrecruce de estas dos miradas, donde se ubican muchas de las propuestas artísticas
que renuevan hoy los lenguajes audiovisuales. Nuevos relatos que nos hablan de cómo
contar historias en perspectivas distintas a las narrativas tradicionales, pero también la
transformación de la construcción de lo audiovisual, en línea con los avances de los
medios y los lineamientos que posibilita la ingeniería técnica y los movimientos maker.

La crisis de las vanguardias en los procesos creativos contemporáneos está
representada por los dilemas que vinculan el arte con las tecnologías. La expansión de
las prácticas de creación trasciende las vanguardias artísticas tradicionales y la mayoría
de los sectores creativos se afectan con la llegada de nuevos dispositivos tecnológicos,
con las redes distribuidas de datos y con la inteligencia arti�cial.

Para Arlindo Machado, hay una relación indisoluble entre el arte y la tecnología. A�rma
que “si todo arte se hace con los medios de su tiempo, las artes electrónicas
representan la expresión más avanzada en la creación artística y aquella que mejor
expresa sensibilidades y sabores del ser humano de principio del tercer milenio.”
Machado propone tres fundamentos en esta relación compleja entre el arte y la
tecnología:

7
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El arte desvía la tecnología de su proyecto industrial. En este caso, el artista se
apropia de los medios tradicionales para transgredirlos, para desviar su
productividad industrial hacia la construcción de objetos singulares, simples y
“sublimes”.
El arte se convierte en el metalenguaje de los medios. Para Machado, ello signi�ca
pensar los medios desde perspectivas críticas, producir obras en el interior de los
modelos económicos vigentes, pero en dirección contraria para convertirlos en
poderosos instrumentos críticos que permitan pensar el modo como las
sociedades contemporáneas se constituyen, se reproducen y se mantienen.
El arte se reordena a través de los medios. Para Machado el artista se apropia de la
industria del entretenimiento, y construye narrativas con los lenguajes propios de
los medios. Así, el arte se desvía de su propósito inicial y desarrolla un proceso en
mutación permanente.

El cine no ha estado ajeno de estos procesos de transformación. Lo que antes se
observaba como una perspectiva lejana, es hoy una realidad frente a narrativas que se
cuentan a través de diferentes soportes, frente a públicos que interactúan con datos
para apropiarse de las historias, o frente a contenidos audiovisuales interactivos desde
plataformas VOD por streaming. Al respecto Eduardo Russo a�rma que: “la
multiplicación de tecnologías y prácticas ha ofrecido al cine una inédita ampliación de
posibilidades, aunque estén acechadas por la fragmentación y la diseminación difusa.
Luego de sostenerse en diferentes máquinas de imagen, el cine persevera hoy en una
existencia transmediática, un arte expandido que no depende de una tecnología
particular, como los visualizó hace mucho tiempo el pionero Gene Youngblood.” Y no
sólo se trans�gura el cine estas mutaciones. También lo hace el espectador porque,
como continúa Russo, el crecimiento de la virtualización de las imágenes recon�gura
también a quien es testigo de las tecnologías renovadas por la digitalización y el
hiperdiseño.

Enfoques emergentes entre creación y tecnologías

Las nuevas relaciones entre el espectador y las obras, perspectivas que tiene que ver
con evolución digital y vida arti�cial, o el diseño de nuevos dispositivos para la
interacción, son algunos de lo muchos tópicos que se presentan en los variados
enfoques emergentes de las relaciones entre arte y tecnología. A continuación, se
presentar ejemplos seleccionados de estos enfoques, algunos de ellos presentados en
anteriores versiones del Festival Internacional de la Imagen
(http://festivaldelaimagen.com):
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1. Ancestral. La pregunta por el origen de las nuevas tecnologías, la forma como las
entendemos y la manera como se trazan los puentes entre los diferentes saberes
es lo que propone la artista e investigadora Barbara Santos en su obra “Cuenco de
Cera (Werea Koa)”. En su trabajo audiovisual, que desarrolla en la selva en el año
2016 durante una visita al río Pirá Paraná en el Vaupés, la artista ingada sobre los
sabedores de la Amazonía y abre un diálogo horizontal para abrir los canales de la
creación humana. De esta manera, la artista, junto con otros creadores y
profesionales de diversas disciplinas, desmiti�ca el uso de los nuevos medios,
articulando el proyecto a dinámicas de realidad aumentada (Houses in the
forest/The forest in the house) para visualizar cartografías sagradas. 
En una línea similar, pero bajo otros enfoques, se observa el trabajo de Juan Cortés
y el colectivo Atractor, con su obra: “La vista desde ningún lugar”. Cortés recibió la
mención de honor y el Premio Collide International en la categoría de Artista
Invitado, otorgado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear CERN,
parte del Programa Art at Cern en el 2018. Su obra Colisión, también se inspira en
las sabidurías ancestrales para cuestionar las difusas barreras entre las
humanidades y las disciplinas cientí�cas.

2. Inmersivo. El poder de vivir experiencias a través de realidades inmersivas, son una
alternativa que ofrecen artistas como Luc Courchens con su obra: Naked in
Paradise, en la que hay una invitación explícita a conocer la vida del artista a través
de la construcción de una base de datos de realidad virtual inmersiva e interactiva
que utiliza recursos multimedia (fotos y videos, sonidos, textos, objetos 3D). El
software organiza los archivos de una manera automática y dinámica, con una
variedad de con�guraciones que se relacionan con líneas de tiempo, por
categorías, al azar, etc. A la vez que se presentan grandes cantidades de
información, también se invita al espectador para que se sumerja y explore
cualquiera de sus elementos discretos. 
Otra narración audiovisual, en esta línea, la proporciona Robert Lapage quien, en
conjunto con Alberto Manguel, diseña la exposición “La biblioteca la noche”
inspirándose en un libro Manguel. A través de lentes de realidad virtual, los
visitantes realizaran un viaje a cada una de las 10 bibliotecas, comenzando por la
del autor del libro, para luego transitar virtualmente por la biblioteca del Parlamento
de Canadá en Ottawa, la del Congreso en Washington o la biblioteca del Nautilus,
ese espacio imaginado por Julio Verne en su novela “Veinte mil leguas de viaje
submarino”.
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3. Sensorial. Además de que el cine proporciona, con la imagen, el sonido y diferentes
sistemas tecnológicos (como el 4DX), experiencias sensoriales diversas, los
artistas exploran nuevas formas de percibir las imágenes y los espacios, a través
de dispositivos que motivan una mayor interacción con los públicos. Jorge Lopes
Ramos (ZU- UK), indaga, en Binnaural Dinner Date, experiencias interactivas en un
espacio abierto, tipo café, donde se invita a parejas a establecer relaciones,
probando los límites entre representación escénica y vida real.
Michael Montanaro, por otra parte, indaga la sensorialidad, desde el Topological
Media Lab (TML) que él dirige en Concordia University, a través de sistemas de
seguimiento visual donde no se rastrean ni esqueletos ni cuerpos, sino la calidad
del movimiento. Con la bailarina Ghislaine Doté, explora entornos donde el sonido
producido a partir de la interacción depende de cuán so�sticado sea el
movimiento.

9

4. Objetual. Wayne McGregor, artista que indaga en danza, cine, música, artes
visuales, tecnología y ciencia, desarrolla procesos que investigan aspectos sobre el
cuerpo y su interrelación con la ciencia cognitiva y social, a través de la danza. En
la obra: “Pensando con el cuerpo”, McGregor desarrolla una creación sobre el
cuerpo como un objeto de múltiples dimensiones a través de perspectivas
interdisciplinarias. 
Por otra parte, Michael Montanaro, desde el TML, en conjunto con Navid Navab,
crean la obra “Practices of Everyday Life – Cooking”, un performance audiovisual y
composición electroacústica centrado en la poética de los gestos y sonidos con
los objetos cotidianos de la cocina. Cada cuadro de la obra es una “composición de
sonido gestual única, un estudio de textura sinestésica” que le da un valor especial
a la materia.

5. Gestual. La creación de interfaces gestuales posibilita los diálogos entre
espectador y pantallas, e introduce narraciones propias a partir de la interacción
colaborativa con la audiencia. En 2006, John Underkoer y su Ѐstartup, Oblong
Industries, estrenaron el sistema Gspeak con la aplicación de edición TAMPER, que
permitió a los editores crear mundos cinematográ�cos a través de interfaces
gestuales. Tomando como base ideas e historias del �lm “Minority Report” (2002),
el autor explora las interfaces gestuales que posibilitan la innovación colaborativa. 
En la misma línea, “The Treachery of Sanctuary”, de Chris Milk (2012), presenta un
tríptico interactivo a gran escala: una historia de nacimiento, muerte y
trans�guración que utiliza proyecciones de los propios cuerpos de los participantes
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para desbloquear un nuevo lenguaje artístico, a través de una aplicación
openFrameworks y Microsoft Kinect SDK.

6. Co-creativo. En perspectivas de lo audiovisual, la co-creación se establece como
una estrategia entre la producción y los espectadores que redunda en
la generación de nuevas visiones narrativas en la obra. Con ello, se espera acercar
aún más al público con la obra. Las ideas compartidas se utilizan, por tanto, en la
creación de las obras audiovisuales, cuya autoría va más allá de un único narrador.
Plataformas como Outside Stories
(https://futureofstorytelling.org/project/outside-stories), Question bridge
(http://www.questionbridge.com), Hit Record (https://hitrecord.org) motivan a
desarrollar proyectos colaborativos que pueden iniciar con simples bocetos que
inspiran a otras autores para nuevas escrituras, guiones grá�cos, animaciones o
partituras musicales.
En los ámbitos locales, plataformas como el ClusterLab  (http://www.clusterlab.co),
fomentan, desde la sección Openlab, escenarios de encuentro y experimentación
virtual, que permiten generar redes de conocimiento vinculando a artistas,
emprendedores y académicos en proyectos, prototipos, eventos o investigaciones
enfocados al fortalecimiento de la creación cultural en Colombia.

7. Expansivo. Lo telemático se constituye hoy en una opción que permite la creación
y ejecución de obras en tiempo real, desde lugares lejanos. Integrando imagen y
sonido, Michael Dessen, profesor en conjunto con los artistas Héctor Fabio Torres
y Mario Valencia, realizan producciones telemáticas que interconectan artistas e
interpretes entre Colombia, USA, Brasil y otros países. Dessen es un compositor
que explora electrónica en vivo telemática y partituras en red, lo que le ha permito
integrar, con el colectivo colombiano, obras que usan tanto los sistemas
informáticos como los de telecomunicación, para explorar nuevos lenguajes
sonoros.
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8. Generativo. La exploración en temas de robótica e inteligencia arti�cial, ha tornado
complejo el universo de la creación, en tanto pone en cuestión tópicos que se
relacionan con autoría, interpretación o toma de decisiones. Los avances recientes
en algoritmos que pueden comprender mejor los datos visuales y procesar el
lenguaje natural, ha abierto la posibilidad de que las máquinas simulen el
pensamiento del ser humano y de reconocer sus emociones. Artistas como
Claudia Robles (desde Alemania) o Héctor Fabio Torres (en Colombia), han
indagado sobre estos tópicos de la creación, y han propuesto interfaces cerebrales
para generar imágenes y sonidos, desde perspectivas transdisciplinares. Torres
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presentó, en el HCI International (2019), su trabajo "Interpolation, a Model for
Sound Representation based on BCI", en el que desarrolla un sistema de
representación grá�ca de sonido en tiempo real basado en un diseño de
interacción que permite navegar a través de la tarea cognitiva de las imágenes
motoras en un plano bidimensional. Esta representación se desarrolló utilizando el
sistema de adquisición OpenBCI EEG para registrar la información necesaria que
se envió y procesó en el software Max/MSP. El sistema opera bajo una metafórica
Interfaz grá�ca de usuario (GUI) programada en procesamiento. Su trabajo, que fue
reconocido como Best Paper Award of the 13th International Conference on
Augmented, fue puesto a prueba, mediante un experimento en condiciones
controladas, con seis músicos profesionales. La generación de estas interfaces
generativas, ligadas a las caracteristicas propias de la Inteligencia Arti�cial,
permitirá profundizar en la forma como la tecnología entrará a formar parte de
nuestras vidas, y cómo ella será utilizada para tomar decisiones sobre nosotros y
el mundo que nos rodea.

Los anteriores enfoques, dan cuenta de la necesidad de poner a dialogar la historia del
arte, con una creación del siglo XXI, ligada a las tecnologías recientes y a la
experimentación. Si, como lo a�rma Santaella, la principal diferencia entre el pasado y el
presente se encuentra en el ritmo y la complejidad de las convergencias, el gran reto
para el arte y el diseño estará en comprender la manera como estas convergencias
transforman el panorama de la creación, sin perder con ello lo esencial de las
experiencias artísticas: la interacción que ellas tienen con los seres humanos que las
transitan.
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A inovação emergente:
tecnologias e interfaces

11

Terceira oralidade e terceira escrita no Ocidente

Lucia Santaella

Os anos 1980 trouxeram a instauração crescente de uma nova forma de cultura
nas sociedades, a cibercultura, também compreendida como cultura mediada
pelo computador com todos os seus desdobramentos. Em meio a inumeráveis e
profundas mudanças provocadas pela multiplicação de aparelhos, dispositivos,
plataformas e aplicativos que, cada vez mais, tomam conta de todas as atividades
da vida humana, tenho defendido que, para melhor compreender o
funcionamento dessa cultura, é preciso destacar as transmutações das
linguagens humanas que nela estão embutidas. Este artigo tem por objetivo
examinar essas transmutações em suas fases que aqui serão chamadas de
primeira, segunda e terceira oralidade, assim como, coincidentemente quanto ao
número, a primeira, a segunda e a terceira formas de escrita, esta última sob o
domínio da hipermídia.
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A oralidade primária

Na segunda metade do século XX surgiram, especialmente naquela que ficou
conhecida como Escola de Toronto, autores que puseram sob suas lentes as
distinções entre oralidade/escrita e as repercussões socioculturais que elas
provocam. De acordo com Galvão e Batista (2006, p. 404), a emergência desses
estudos se deu em países e autores diversos, entre os quais vale destacar,
devido à repercussão que obtiveram, McLuhan (1962, 1964), Havelock (1962,
1976) e Ong (1982). Para esses autores, as culturas orais e as letradas se
distinguem porque seus modos de produção, transmissão e apropriação da
linguagem são diferentes. Para estabelecer essas diferenças, todos eles
retornaram à oralidade primária para extração de suas características.

No seu conhecido livro Orality and Literacy, Walter J. Ong (1982) descreveu as
características que são internas à estrutura de linguagem própria da oralidade, a
saber:

(a) A sintaxe é coordenada e paratáxica (... e... e... e...), em lugar de
subordinada e hipotáxica.
(b) As formas de expressão são agregativas, em lugar de analíticas.
(c) Elas tendem à redundância e idas e vindas.
(d) Mantêm-se muito ligadas às experiências concretas, em lugar da
abstração.
(e) São competitivas, em lugar de cooperativas.
(f) Fazem muito uso de provérbios e máximas como meios para
transmitir crenças simples e atitudes culturais (apud NORDQUIST,
2019).

Recuperar os vestígios da oralidade primária implica pesquisas de campo em
busca de cantos, melodias, epopeias, danças, rituais que eram transmitidos de
geração a geração em sociedades tribais. De fato, a oralidade não é só feita de
palavras, mas se faz acompanhar por outras formas de expressão, cujos resíduos
permanecem no tempo por apego à tradição. Entretanto, não se trata apenas de
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formas de expressão em si, mas da maneira como elas conformam modos de
pensar, sentir e representar o mundo, portanto, do modo pelo qual a oralidade
molda o funcionamento da sociedade como um todo. O que se tem aí são
sociedades centradas nas formas de comunicação via corpo, dependentes
daquilo que o corpo pode proporcionar como meio produtor, transmissor e
receptor de comunicação.

Por isso são sociedades que convivem em aldeias nas quais todo o
processo de transmissão da comunicação só funciona na presença do
corpo, como na dança, no canto em roda, na fala em círculos. São
sociedades da corporeidade, da potência do corpo, do rosto e da voz,
especialmente da fala para a transmissão das narrativas míticas, de
uma geração a outra (SANTAELLA, 2019, p. 48).

12

Entretanto, o resguardo da memória nesse tipo de sociedade é frágil, pelo fato de
que, nesse caso, a memória da tradição é preservada em cérebros mortais. Por
isso, são culturas que dependem exclusivamente da transmissão de uma geração
à seguinte, num círculo virtuoso. Não deve ser por acaso que inscrições de
imagens nas cavernas compareceram muito cedo na história humana, entre
outras razões, pela busca de permanência daquilo que a memória orgânica está
fadada a perder.

Os autores da Escola de Toronto, acima citados, voltaram suas preocupações
para a ruptura da oralidade provocada pela implantação do código alfabético no
mundo grego. Mas as antigas formas de escrita, conforme será brevemente
discorrido mais adiante, foram muitas e até hoje permanecem como é o caso do
ideograma. Embora o código alfabético tenha características bastante peculiares
que foram bastante exploradas por Havelock (1976), as origens da escrita
remontam ao quarto milênio AC, na Mesopotâmia (NORDQUIST, 2019).
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A segunda oralidade

Segundo nos informam Galvão e Batista (2006, p. 407), Paul Zumthor (1993)
distinguiu três tipos de oralidade, a primária e imediata, que prescinde
completamente da escrita como se encontra em sociedades desprovidas de
sistemas de codificação gráfica ou, então, em grupos sociais isolados e
analfabetos. O segundo tipo é chamado pelo autor de oralidade mista, composta
pela coexistência da oralidade e da escrita, mas ainda sob a predominância da
oralidade, devido a atrasos na influência do escrito. Por fim, a oralidade segunda
é aquela que se preserva em sociedades letradas com o domínio da escrita.

Ficou bastante conhecida a teoria da segunda oralidade de Ong (1982) para
descrever os efeitos comunicacionais das mídias eletrônicas. O pano de fundo
dessa teoria reside na distinção do letramento/oralidade. De fato, não parece ser
casual que vários autores tenham se voltado para as questões da oralidade
primária por volta dos anos 1960. O telefone, o rádio e a televisão invadiam as
sociedades ocidentais sob a égide da cultura de massas, a par do cinema que,
nessas alturas, havia deixado de ser mudo, dando origem às formas audiovisuais,
mais tarde intensificadas pelas artes do vídeo (MACHADO, 1988). É evidente que
um novo tipo de oralidade tenha brotado nesses meios de comunicação, um tipo
de oralidade agora mediada pelas tecnologias de produção, armazenamento,
transmissão e recepção da linguagem oral, no cinema, na televisão e no vídeo,
devidamente acompanhada pelas imagens em movimento. Para entender essa
oralidade emergente, os estudiosos retrocederam até a oralidade primária.

O que é mais interessante na postulação de uma segunda oralidade, segundo
Venturini (s/d), é que os meios eletrônicos realizaram uma espécie de reversão da
dominância da cultura letrada a partir de Gutenberg, como esta foi
magistralmente estudado por Elizabeth Eisenstein (1983). Distinta do
distanciamento entre enunciador e receptor do texto escrito, a segunda oralidade
provoca uma espécie de retorno a formas de sociabilidade pré-modernas por
permitir a entrada de padrões de interação mais vívidos e produzir um sentido de
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proximidade e comunidade. É certo que não se está mais face a face, mas a
experiência da conversação é revivida. Vem daí a ideia mcluhaniana da Aldeia
Global.

13

Inspirados na teoria postulada por Ong, estudiosos da cultura do computador,
com destaque para Reinghold (1993) passaram a usar a expressão “segunda
oralidade” também para a comunicação mediada por computador, ou seja, para
definir o clima interativo dos primeiros grupos online da internet, naquele
momento em que as redes apenas possibilitavam a troca de textos escritos.
Embora, de fato, a interatividade tenha sido e continue sendo a marca registrada
da cultura do computador, chamar as formas comunicacionais que ela permite de
segunda oralidade dá margem a uma confusão que seria melhor evitar. Oralidade
é oralidade, é som e não escrita. Isso é uma questão semiótica básica. Que o
clima desses processos comunicativos evoque as condições da oralidade não
deveria servir de passaporte para chamar de oral aquilo que não é oral, e que
continua não sendo como é o caso das redes sociais atuais como Facebook,
Twitter e Instagram. Quando essas redes permitem que se recorra a imagens,
sons e links audiovisuais, essa é uma outra história, de hibridação do escrito com
a segunda oralidade dos vídeos e da música gravada. Portanto, uma realidade
misturada que, nem por isso, deveria levar a equívocos semióticos de se chamar
de oral o que não é.

É impressionante que não são poucos os autores que entraram na onda de
considerar a linguagem das redes como segunda oralidade. Embora a linguagem
dos blogs e das Wikis seja visivelmente escrita, Congjuico (2015), por exemplo, a
caracteriza como segunda oralidade, baseada na capacidade de a comunicação
online criar comunidades, foco no situacional e proximidade com o mundo da
vida. Embora esse tipo de comunicação, de fato, reintroduza muitos dos traços da
oralidade primária, isso não significa que a linguagem nesses casos seja
semioticamente oral, mas sim, indicadora de uma tendência a hibridações
crescentemente mais intrincadas que vêm caracterizando o universo das
linguagens desde o final do século XIX. Desse modo, para discriminar diferenças
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que são substanciais, prefiro buscar a oralidade e a escrita onde elas,
efetivamente, se encontram. Quanto à oralidade, ela aparece agora em novas
formas que chamo de “terceira oralidade”. Onde ela se encontra?

A terceira oralidade

Ong e os autores que o seguem costumam colocar o telefone no elenco dos
meios próprios da segunda oralidade. Não há como negar. Naquela época, o
telefone se limitava a um aparelho doméstico que, para ser usado, dependia da
presença do usuário nesse ambiente. Infelizmente, são poucos aqueles que têm
dado a devida ênfase ao marco decisivo de metamorfose nos processos
comunicacionais provocado pelos dispositivos móveis, especialmente pelo celular
que, de meados da primeira década deste século para cá, foi se convertendo em
um tele tudo inseparável do corpo e da mente.

Nos primeiros anos de seu funcionamento em ambientes urbanos, ainda
estranhávamos a gesticulação e a mímica de pessoas que, pelas ruas, pareciam
falar sozinhas. Hoje, isso se tornou corriqueiro e natural, constituindo-se em uma
terceira oralidade com características muito específicas. Fala-se com o outro
ausente, mas paradoxalmente presente, de qualquer lugar em qualquer hora.
Ligado o viva voz, a comunicação se torna grupal. Situações vividas em
quaisquer locais públicos misturam diálogos presenciais com conversações a
distância, como se os participantes estivessem face a face, o que, de resto, é
simulado nas ligações, por exemplo, de Facetime.

14

Há alguns anos, surgiu o Whatsapp para se transformar em um fenômeno
semiótico cuja explosão reclama por ser estudada. Basta pressionar um pequeno
ícone e se esbaldar de falar sobre questões de negócio, lazer, família,
sociabilidade, inclusive, de segredos que não deveriam ser compartilhados com
desconhecidos que ouvem ao redor, mesmo sem querer, porque o som se
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propaga. Como é muito mais fácil falar do que escrever, o Whatsapp, que
também permite a escrita, acaba cedendo lugar para a fala, além de que coloca
ao toque do dedo a possibilidade de ligações telefônicas gratuitas. Tudo isso é
muito diferente da segunda oralidade das mídias massivas, em especial porque
se trata agora de um meio, ao mesmo tempo de fala e de escrita, o que leva a
hibridação ao seu paroxismo, conforme será melhor explorada a seguir, quando
serão tratadas as fases da escrita que se desdobram tanto quanto a oralidade.

Primeiras escritas

O código alfabético implantado na cultura grega e, depois disso, a invenção de
Gutenberg impregnaram-se com tal poder e intensidade no mundo ocidental que,
quando se fala em escrita, a forma alfabética da escrita se impõe com muita força
a ponto de levar ao esquecimento a existência de uma pluralidade de escritas não
alfabéticas. Sem entrarmos nos detalhes das origens e multiplicidade das escritas
cujos conhecimentos pertencem aos paleógrafos, cumpre colocar sob nossa mira,
como fizeram os especialistas da Escola de Toronto, na especificidade do código
alfabético capaz de explicar o grande porte de suas consequências culturais.
Cumpre, de qualquer modo, colocar em evidência que a escrita alfabética é uma
entre outras de diferentes naturezas, em especial a hieroglífica, a ideográfica e as
pictográficas. Vem daí o título deste tópico “primeiras escritas” no plural. Ademais,
a escrita não se limita à sua correlação com a fala, pois existem outras
modalidades de escrita como as notações musicais, os símbolos matemáticos e
outros.

Para começar, vale partir de uma definição genérica de escrita, com foco na
escrita alfabética, que seja capaz de acompanhar os seus desdobramentos do
passado ao presente. “A escrita é uma forma de comunicação humana por meio
de um conjunto de marcas que se relacionam, por convenção, a algum nível
estrutural particular da língua”, ou ainda, “é qualquer sistema convencional de
marcas ou signos que representa os enunciados da língua” (OLSON, s/d). Ainda
segundo o autor, “a história da escrita é, em parte, um assunto relativo à
descoberta e representação desses níveis estruturais da língua falada em uma
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tentativa de construir um sistema de escrita geral, eficiente e econômico capaz de
servir a uma escala de funções socialmente valiosas”.

Não nos prolongaremos nas oposições, mais ou menos óbvias, entre a
visibilidade da escrita e sua permanência, em oposição à efemeridade do som, de
resto, uma efemeridade que foi suplantada pelas formas de gravação sonoras
típicas da segunda oralidade. Igualmente não entraremos nas controvérsias
acerca dos vínculos mais próximos ou mais distantes entre a oralidade e a escrita
alfabética, pois o que nos interessa é explorar os efeitos socioambientais,
políticos e culturais da escrita alfabética, primeiro no mundo greco-latino, para,
então, prosseguirmos para a segunda escrita própria da era de Gutenberg.

15

Brandão (1997, p. 223-224) nos apresenta uma excelente síntese dos
fundamentos que dão base às interpretações de Havelock (1976) sobre os efeitos
do alfabeto no mundo grego, como se segue: a) o alfabeto foi inventado; b) ele é
diferente de outras formas de escrita anteriores; c) o alfabeto implica a distinção,
abstrata e complexa, entre representação gráfica de fonemas vocálicos e
consonantais, uma distinção que surge pela primeira vez na história humana; d)
esse sistema repercutiu grandemente na cultura porque se trata de um método
simples de registro da língua oral, acessível não só aos escribas, mas também
aos cidadãos comuns; e) essa facilitação promoveu o surgimento gradativo de
documentos reflexivos, distintos da estrutura descritiva e narrativa característica
da oralidade, o que modifica a sintaxe do grego e faz surgir o que Havelock
chama de discurso conceitual, até então inexistente.

Os horizontes abertos por tal forma de registro, embora tenham impactado os
gregos, permitiram superar a evanescência da oralidade rumo à durabilidade da
informação do passado ao futuro. Isso provoca uma grande transformação no
estatuto da cultura por inteiro, já que esta, segundo Havelock, consiste no
armazenamento da informação para a sua reutilização. Marcada pela insígnia da
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permanência, a escrita permite a reutilização constante da informação, facilitando,
inclusive, a transformação contínua da tradição.

Embora trate da revolução da imprensa na Europa moderna, Eisenstein (1983),
no capítulo sob o título “Defining the initial shift” discute muitos dos aspectos do
mundo dos escribas, antes que a prensa tivesse tornado suas tarefas e funções
sociais obsoletas. Na realidade, a ênfase nos efeitos da escrita na Grécia não
deve ser exagerada, pois sua cultura conservou-se ainda por algum tempo imersa
na oralidade, muito antes que a meta da retórica fosse deslocada da arte do bem
falar para a do bem escrever.

A segunda escrita

Diferentemente do anterior, neste tópico a escrita não apresenta formas plurais.
Trata-se aqui da história do livro a partir de Gutenberg, uma história que evoluiu
no tempo, como foi extensivamente trabalhada na obra de Roger Chartier. As
consequências sociais de larga escala provocadas pela invenção de Gutenberg
costumam ser comparadas àquelas que resultaram da invenção do alfabeto
fonético. É certo que podem ser comparadas. Todavia, a prensa manual e,
depois, mecânica, inaugurou a era da reprodutibilidade técnica com profundas
repercussões socioculturais e políticas que, segundo Eisenstein (1983) e outros,
fez emergir a filosofia, a ciência, a literatura, enfim, o mundo moderno. Mais do
que isso, a transformação dos escribas em autores contribuiu para o
reconhecimento e legitimação dos pensamentos individuais, o que contribuiu para
o desenvolvimento do conceito de individualidade, tão caro à modernidade.

A aparência dos primeiros livros impressos não era muito diferente dos livros
manuscritos não obstante a novidade da matéria de que eram feitos: a película de
natureza vegetal, o papel, aspirava com perfeição a tinta dos chumbinhos e podia
ser produzida em grandes quantidades, permitindo a reprodução rápida e fácil
dos livros. Com isso, os exemplares começaram a aparecer em centenas e,
gradativamente, em milhares, de uma só vez. Além disso, formas mais nobres de
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livros passaram a conviver com publicações precárias, vendidas por mascates
fora das livrarias. “Mesmo assim, a produção do livro não tinha ainda a dimensão
que viria adquirir no século XIX e início do século XX com a industrialização da
atividade gráfica e com a proliferação das tiragens graças aos livros de bolso”
(SANTAELLA, 2004a, p. 22).

16

Conforme o letramento se expandia, graças, inclusive, à tradução do latim
vernáculo para outras línguas, trazia consigo a liberdade de se ler a Bíblia sem o
auxílio da mediação eclesiástica. Isso deu fundamento aos questionamentos que
levaram ao Protestantismo. O letramento tornou-se assim uma meta de
autodesenvolvimento de modo que, entre os séculos XVIII e XIX, grande parte da
população europeia e norte-americana privilegiada já possuía competência em ler
e escrever, antes mesmo que a escolaridade compulsória fosse implantada.
Graças a essa implantação, ao final do século XIX, a alfabetização se expandiu
dando surgimento à mulher como público leitor, especialmente dos folhetins.

A era de Gutenberg foi estudada em obras magistrais, entre as quais,
provavelmente, a mais conhecida é A Galáxia de Gutenberg, de McLuhan (1962).
A erudição detalhista do volume é admirável, mas as teses defendidas são
controversas, devido sobretudo à oposição muito radical que o autor estabelece
entre os efeitos cognitivos e culturais da escrita livresca e aqueles da oralidade
primária que, segundo ele, se vê recuperada nas mídias massivas, em especial
na televisão.

De todo modo, a cultura do livro imperou com soberania por quatro séculos,
dominando o modo e os meios de produção, transmissão e consumo da cultura e
do conhecimento, inclusive, concedendo privilégio exclusivo a esse modo como
legitimador tanto do conceito de cultura quanto o de conhecimento, o que
alimentou consequentemente o funcionamento das universidades e as funções da
educação. Contudo, essa soberania foi colocada em crise com a entrada cada

livros passaram a conviver com publicações precárias, vendidas por mascates
fora das livrarias. “Mesmo assim, a produção do livro não tinha ainda a dimensão
que viria adquirir no século XIX e início do século XX com a industrialização da
atividade gráfica e com a proliferação das tiragens graças aos livros de bolso”
(SANTAELLA, 2004a, p. 22).(SANTAELLA, 2004a, p. 22).(SANT

16

Conforme o letramento se expandia, graças, inclusive, à tradução do latim
vernáculo para outras línguas, trazia consigo a liberdade de se ler a Bíblia sem o
auxílio da mediação eclesiástica. Isso deu fundamento aos questionamentos que
levaram ao Protestantismo. O letramento tornou-se assim uma meta de
autodesenvolvimento de modo que, entre os séculos XVIII e XIX, grande parte da
população europeia e norte-americana privilegiada já possuía competência em ler
e escrever, antes mesmo que a escolaridade compulsória fosse implantada.
Graças a essa implantação, ao final do século XIX, a alfabetização se expandiu
dando surgimento à mulher como público leitor, especialmente dos folhetins.

A era de Gutenberg foi estudada em obras magistrais, entre as quais,
provavelmente, a mais conhecida é A Galáxia de Gutenberg, de McLuhan (1962).
A erudição detalhista do volume é admirável, mas as teses defendidas são
controversas, devido sobretudo à oposição muito radical que o autor estabelece
entre os efeitos cognitivos e culturais da escrita livresca e aqueles da oralidade
primária que, segundo ele, se vê recuperada nas mídias massivas, em especial
na televisão.

De todo modo, a cultura do livro imperou com soberania por quatro séculos,
dominando o modo e os meios de produção, transmissão e consumo da cultura e
do conhecimento, inclusive, concedendo privilégio exclusivo a esse modo como
legitimador tanto do conceito de cultura quanto o de conhecimento, o que
alimentou consequentemente o funcionamento das universidades e as funções da
educação. Contudo, essa soberania foi colocada em crise com a entrada cada



15/05/2020 CINAHPA EBOOK

https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/cinahpa_a_inovacao_emergente/artigo_2.html 11/16

vez mais triunfal da cultura de massas, que fez emergir outras formas de
linguagem, com forte tendência ao hibridismo entre o imagético e o verbal.

Terceiras escritas sob o domínio da hipermídia

Já escrevi contínua e copiosamente sobre a hipermídia, desde 2001 até o
presente. Isso trouxe a oportunidade de seguir passo a passo, suas raízes, antes
mesmo que o computador se instalasse em nossos lares, então, prosseguir com
o seu surgimento relativamente tímido nos CDRoms, passando por sua
instauração na WWW até sua atual onipresença nas redes por meio dos mais
diversos dispositivos, plataformas e aplicativos. De fato, hoje a hipermídia escorre
entre as páginas que visitamos em celulares na palma de nossas mãos.

Entre muitas outras fontes de interesse que a hipermídia provoca, minha
curiosidade maior tem se voltado para a transformação da linguagem escrita que
nela se institui e a pluralidade de consequências que isso traz, especialmente
perceptivo-cognitivas e, por acréscimo, para o acesso à informação e ao
conhecimento, para o aprendizado e para a educação. Tenho repetido à
saciedade que, longe de ser apenas uma nova técnica, um novo meio para a
transmissão de conteúdos preexistentes, a hipermídia é, na realidade, uma nova
linguagem, uma nova manifestação híbrida da linguagem escrita. Mas sigamos
por partes.

Comecemos com a definição de hipermídia que, antes de ser mídia, era texto,
hipertexto, este bastante estudado por George Landow já em meados dos anos
1990. O prefixo “hiper” indica aí que o texto se desmembra em partes, ou seja,
nós, que são acessados por meio de conexões acionadas pelo usuário. Vem daí
que o hipertexto seja não-linear e interativo, implicando, portanto, o agenciamento
do usuário. Não demorou muito para que o hipertexto se transmutasse em
hipermídia, quando o computador absorveu, além de textos, também imagens de
vários tipos, diagramas, desenhos, sons e, logo então, o vídeo.
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nós, que são acessados por meio de conexões acionadas pelo usuário. Vem Vem V daí
que o hipertexto seja seja se não-linear e interativo, implicando, portanto, o agenciamento
do usuário. Não demorou muito para que o hipertexto se transmutasse em
hipermídia, quando o computador absorveu, além de textos, também imagens de
vários tipos, diagramas, desenhos, sons e, logo então, o vídeo.
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17

Infelizmente, são poucos, muito poucos os estudiosos da cultura e das linguagens
que se dão conta de que a escrita, que é própria do livro, começou a perder sua
hegemonia secular a partir do jornalismo, quando este passou a adquirir uma
linguagem própria já ao final do século XIX. Exceção sobre essa carência seja
feita a Holtzman (1997) quando, no seu livro Digital mosaics. The aesthetics of

cyberspace, evidencia que a tendência para a alinearidade, característica
primordial da hipermídia, apresentou seus primeiros sinais em 1844, no telégrafo
que catalisou o desenvolvimento das mídias com estrutura em mosaico que o
jornal exemplificou à perfeição. Assim como em um mosaico, montamos uma
imagem dos acontecimentos cotidianos a partir de vários pedaços de informação.
O jornal moderno, enformado pelo telégrafo, pressagiou as qualidades da era
digital (HOLTZMAN, ibid., p. 171, ver também SANTAELLA, 2004b)).

Não apenas o jornal, mas também as mutações das linguagens, desde o advento
da fotografia, da publicidade, dos logos, logoglifos e das marcas, trouxeram
consequências profundas para a percepção humana e para o nosso estar no
mundo, sob o signo da interrupção, do deslocamento e da convivência com as
misturas entre o verbo, a imagem e o som.

Uma vez que a questão relativa às linguagens parece ser o ponto cego na retina
da maioria dos comunicólogos, é raramente lembrado que, na tendência
crescente à hibridação das linguagens, a escrita continua viva, mas em forma
transmutada, na hipermídia. Alguns, confundindo escrita estritamente com a
escrita gutenberguiana, chegam a declarar que a escrita morreu. Grande
equívoco. Ela está arquipresente nas redes, mas vestindo agora a roupagem de
sua terceira natureza. Essa terceira natureza, em forma digital, já havia brotado
no videotexto dos anos 1980, quando a escrita saltou do papel para a tela
eletrônica do monitor de varredura lenta.
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O salto da escrita do papel para a tela e suas alianças com outras linguagens
vêm trazendo impactos e produzindo repercussões em todos os aspectos e
dimensões da existência social e psíquica, bem mais profundas do que foram
aquelas provocadas pela invenção de Gutenberg. Tudo nas redes é hipermídia
em sintaxes mistas nas quais por vezes domina a escrita, por vezes ela se
recolhe para um pano de fundo, ofuscada pela presença imperiosa da imagem e
do som.

Também é hipermídia o fenômeno mais recente do Whatsapp, um aplicativo que
surgiu como quem pede pouco, mas gradativa e sorrateiramente foi invadindo os
múltiplos aspectos da comunicação humana graças à incorporação crescente de
novas funcionalidades. Seria um meio de transcrição de conversações entre
pares. Mais seletivo do que os outros aplicativos, só dá acesso aos que são
aceitos para fazer parte de uma comunidade restrita, mas expansiva ao gosto da
confiança depositada no outro. Além de meio de transcrição conversacional,
também permite compartilhar, com outros inscritos no aplicativo, partes ou o todo
dessas conversas, tanto quanto permite incorporar links de várias espécies.
Ademais, permite que, em vez da escrita, apenas se fale, com facilidades
ímpares para essa tarefa. Não por acaso seu uso disseminou desmedidamente.

18

A par de todas essas possibilidades postas em uso, a entrada do Whatsapp aqui
comparece muito especialmente porque esse aplicativo está promovendo o
encontro em um só ponto entre a terceira oralidade e a terceira escrita ao
instaurar uma oralidade e escrita híbridas, misturadas. A escrita surge sob o
registro da oralidade. Escreve-se como se fala. Além disso, a facilitação de se
gravar a fala, nos trânsitos entre espaços e tempos, insere a fala na sua terceira
forma de oralidade. Em uma aliança complementar e não competitiva, no
Whatsapp a escrita não passa de uma inscrição da fala, assim como nele fala-se
a ouvintes invisíveis, mas paradoxalmente presentes em quaisquer cantos,
esquinas, recintos e ambientes em que a vida vai dando continuidade ao seu
curso.
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A inovação emergente:
tecnologias e interfaces
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Ferramenta Onomatopeica para Testes de Usabilidade com Pessoas com Deficiência Visual

Onomatopeic Tool for Usability Test with Visual Impaired People

Carlos Henrique Berg 1

Luciane Fadel 
Tarcísio Vanzin

Resumo: Esse artigo trata sobre ferramentas para Testes de Usabilidade que usam emoções para pessoas com
deficiência visual. Com a falta de ferramentas especialmente desenvolvidas para pessoas com deficiência visual, o artigo
apresenta a pesquisa efetuada visando suprir essa lacuna. A pesquisa identificou os processos cerebrais da pessoa com
deficiência visual e propôs um protótipo auditivo, usando onomatopeias, para se identificar as emoções sentidas no uso
de uma interface. O protótipo foi construído a partir das teorias de Russel e Desmet e usou o paradigma dos Métodos
Mistos. Criou e validou-se quantitativamente uma ferramenta onomatopeica para testes de usabilidade que avaliam
emoções, especialmente desenvolvida para pessoas com deficiência visual.

Palavras-chave: Acessibilidade; Cegos; Ferramenta Onomatopeica.

Abstract: This article talks about Usability Test with emotions for visual impaired people. With the void of especially
developed tools for visual impaired people, the article presents the research done to supply this lack. The research
identifies the brain processes of the blind people and proposes a hearing prototype, using onomatopoeias, to identify
emotions during the use of a digital interface. The prototype was build using Russel’s and Desmet’s theories and use
Mixed Methods as evaluation paradigm. It was created and validated quantitatively an onomatopoeic tool for application in
Usability Test especially developed for visual impaired people.

Key-words: Accessibility, Blind People, Onomatopoeic tool.

Introdução

A acessibilidade digital deve abranger diferentes segmentos da população para permitir que a comunicação e o
conhecimento possam ser compreendidos plenamente. Existem diversos paradigmas de avaliação que verificam a
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acessibilidade digital, principalmente nas que são para as interfaces, forma de relação homem-máquina. Jakob Nielsen
começa sua pesquisa no início dos anos 1990, abrindo um campo de pesquisa sobre os paradigmas de avaliação e
defende quatro tipos principais. Inspeção por Especialistas, Procedimentos Automatizados, Uso de Heurísticas de
Computação e Testes de Usabilidade. Todos, de alguma forma, contribuem para a acessibilidade, porém o único que
avalia diretamente uma interface digital são os Testes de Usabilidade, os demais o fazem indiretamente. Assim, para se
conhecer a opinião de uma pessoa sobre um produto, recomenda-se o uso dos Testes de Usabilidade em interfaces,
produtos ou serviços.

Em revisão sistemática efetuada (BERG, 2011), identificou-se que, apesar a da grande quantidade de Testes de
Usabilidade disponíveis nenhum deles foi construído ou desenvolvido usando pessoas com deficiência visual. Isso impede
que esse segmento da população possa opinar diretamente sobre uma interface, produto ou serviço e assim a
acessibilidade pode ficar comprometida.

Testes de Usabilidade tradicionais avaliam dimensões de eficiência e eficácia, com a contagem de tempos de execução
de tarefas, quantidade de erros e complementarmente com pesquisa de satisfação aplicado em grupos focais, entrevistas
ou através de questionários. Todos esses medem indiretamente e subjetivamente as opiniões dos usuários, o que pode
levar a desvios de avaliação.

20

Tzvetanova, Tang and Justice, (2007), defendem que as emoções afetam a memória, a motivação e o senso de
comprometimento e consequentemente a usabilidade. Agarwal and Meyer (2009) corroboram afirmando que as emoções
são importantes para a usabilidade, pois pessoas felizes são mais eficientes. Assim, buscou-se identificar Testes de
Usabilidade que usassem emoções. Em revisão sistemática (BERG, 2011), identificou Testes de Usabilidade que avaliam
emoções verbais (usa palavras para explicar a emoção), psicofisiológicos (medem mudanças da resistividade da pele,
batimentos cardíacos e temperatura corporal) e os não verbais. Métodos que usam palavras sofrem de problemas de
interpretação, pois o que foi dito é uma tradução do que foi pensado e pode não corresponder a emoção real – palavras
são sinais (PIERCE, 2005) e significam algo para alguém que pode não significar o mesmo para outrem. O uso de
medidas psicofisiológicas implica em investimentos em equipamentos e equipe profissional, o que impede sua
universalização.

A pesquisa, portanto, seguiu investigando Testes de Usabilidade não verbais. A revisão efetuada identificou o Emocard
(DESMET, 2003), cartão com 8 ilustrações de emoções humanas, conforme figura 1.

O Emocard foi desenvolvido partir do Modelo Circumplexo do Afeto criado por Russel (1980), que dispõe cartesianamente
oito emoções humanas nos parâmetros do encantamento e empolgação.

Para permitir o uso desse e outros modelos de Testes de Usabilidade que usam emoções, (BERG et al, 2016)
investigaram os processos de criação de representações das pessoas com deficiência visual para identificar que
elementos poderiam ser utilizados para desenvolver uma ferramenta apropriada a esse público. Identificou-se que
pessoas com deficiência visual constroem representações espacial da mesma forma que pessoas sem deficiência, porém
usando os outros sentidos. Essa construção de representações acontece por conta da capacidade plástica do cérebro em
compensar uma deficiência através dos demais sentidos.

Os sentidos que são mais usados por pessoas com deficiência visual identificados foram o tato e a visão. Considerando
os dois sentidos, conjecturou-se a criação de ferramentas que usassem um ou outro sentido. Em pesquisas iniciais com
pessoas com deficiência visual, o sentido do tato foi descartado, pois elas não possuem uma biblioteca de representações
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de expressões humanas – essa coisa de tocar no rosto das outras pessoas é coisa de filme, declarou um dos
entrevistados (BERG, 2016).

A pesquisa então avaliou a possibilidade de usar-se o sentido da audição, não com palavras, mas com onomatopeias, de
compreensão praticamente universal.

Essa pesquisa usou o paradigma de avaliação dos Métodos Mistos (CRESWELL, 2003), para uma compreensão maior do
problema e usou concomitantemente avaliações qualitativas para a construção de um protótipo de ferramenta para Testes
de Usabilidade para pessoas com deficiência visual e uma pesquisa quantitativa para a validação do protótipo construído.
As seções a seguir apresentam a metodologia, o processo e os achados.
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Construção do Protótipo

A construção do protótipo foi feita através de pesquisas qualitativas e partiu do Emocard. Foi pedido a 35 alunos de pós-
graduação, igualmente divididos em gênero, que escrevessem uma ou mais onomatopeias para cada emoção do
Emocard. Com os resultados as onomatopeias homófonas foram agrupadas, conforme quadro 1 a seguir.

Como passo seguinte, as onomatopeias homófonas foram gravadas em estúdio, com vozes feminina e masculina. De
posse da gravação, o segundo passo para a construção do protótipo foi dado. 19 pessoas cegas, igualmente divididas por
gênero, na Associação Catarinense para Inclusão do Cego – em Florianópolis, SC e na Associação Joinvilense de
Inclusão do Deficiente Visual – em Joinville, SC, com idades entre 18 e 70 anos forma entrevistadas

Foi pedido que os sujeitos de pesquisa escolhessem a onomatopeia que mais condizia com a emoção escolhida. Cada
sujeito escolheu apenas uma onomatopeia por emoção. As escolhas foram tabuladas e da tabulação pode-se identificar a

QUADRO 1. ONOMATOPEIAS AGRUPADAS POR SIMILARIDADE

FONTE: BERG, 2016

Ordem A�ição Descontentamento Depressão Sonolência Despertar Relaxamento Prazer Empolgação

1 Aaaah humf Oh hm Oh Ziii Heheh haha

2 Aaaah HUMPF Ooow hmm Oh Zzz Hehehe haha!

3 Aarrr humpf Oum hmm Oh zzzz! Hehehe hahaha

4 Aff/Grrr hunf Ouuu hmmm OH! zzzzz Hehehe hahaha

5 ah! hunf Ow HUM oh! zzzzz hehehehe Hahaha!

6 Ahhh hunf! humm ohh Hihi Hahaha

7 Ahhhh HUMM ohh hihihi... hahaha
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onomatopeia que mais condizia com a emoção apresentada. As onomatopeias mais citadas serviram para construção de
um protótipo feminino e um masculino que permitiu sua validação.
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Validação do Protótipo

A validação do protótipo construído foi feita dentro do paradigma de avaliação dos Métodos Mistos, agora com uma
pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa usou a estrutura DECIDE de Preece, Rogers e Sharp (2002), desenvolvida
especificamente para testes com humanos. Dentro dessa estrutura foram definidos os passos da pesquisa. DECIDE é
acrônimo de Determinar as Metas, Explorar as Questões, Escolher (choose) o Paradigma de Avaliação, Identificação das
Questões de Ordem Prática, Decidir Como Lidar Com as Questões Éticas e Avaliar (evaluate).

Assim, o objetivo de pesquisa é testar o protótipo, tendo como hipótese de pesquisa: Ferramentas de coleta de dados
sobre emoções em testes de usabilidade com onomatopeias de emoções humanas não são significativamente diferentes
de ferramentas que usam palavras para coletar as emoções de pessoas com diferentes habilidades visuais (BERG,
2017).

O Paradigma de Avaliação utilizado na pesquisa quantitativa foi o Teste de Usabilidade, permitindo avaliar a satisfação no
uso do protótipo. Foram usados como ferramenta de coleta o próprio protótipo e a lista das emoções do Modelo
Circumplexo de Russel. Cada grupo de sujeitos reponde ora com uma ora com outra ferramenta. Essa prática permite que
se compare os resultados e assim se responda a hipótese de pesquisa.

Considerou-se um viés de pesquisa o uso de palavras (questões verbais), porém, mesmo ciente de que as palavras são
uma tradução do pensamento e que o esforço cognitivo para sua tradução pode impedir de se conhecer a emoção
realmente sentida, considerou-se a possibilidade em usar ferramentas verbais, por falta de opções melhores de
comparação.

Os dados resultantes da coleta foram tratados em planilhas eletrônicas e permitiram duas avaliações distintas. A primeira,
verificar a usabilidade do protótipo, tanto usando a coleta tanto com o protótipo, quanto com a lista de emoções de
Russel. Em um segundo momento, para verificar a validade dos resultados foi aplicado o Teste do Chi Quadrado, para
identificar a similaridade dos resultados das ferramentas.

Assim, foi definido que os sujeitos de pesquisa seriam os com a pior circunstância – a cegueira. Por inclusão, foram
selecionados sujeitos maiores de idade, igualmente divididos pelo gênero, preferencialmente por cegueira congênita.
Pessoas com baixa visão não foram pesquisadas. Para se ter uma amostra nacional, as cinco regiões brasileiras foram
pesquisadas, a razão proporcional da população de cegos da região.

Resultados

Com a tabulação dos dados, foi possível avaliar os resultados em busca da resolução da hipótese levantada. No primeiro
momento foi feita a avaliação de usabilidade dos resultados. A tabulação dos dados gerou a tabela 2, que permitiu a
análise.

onomatopeia que mais condizia com a emoção apresentada. As onomatopeias mais citadas serviram para construção de
um protótipo feminino e um masculino que permitiu sua validação.

22

Validação do ProtótipoValidação do ProtótipoV

A validação do protótipo construído foi feita dentro do paradigma de avaliação dos Métodos Mistos, agora com uma
pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa usou a estrutura DECIDE de Preece, Rogers e Sharp (2002), desenvolvida
especificamente para testes com humanos. Dentro dessa estrutura foram definidos os passos da pesquisa. DECIDE é
acrônimo de Determinar as Metas, Explorar as Questões, Escolher (choose) o Paradigma de Avaliação, Avaliação, A Identificação das
Questões de Ordem Prática, Decidir Como Lidar Com as Questões Éticas e Avaliar (Questões de Ordem Prática, Decidir Como Lidar Com as Questões Éticas e Avaliar (Questões de Ordem Prática, Decidir Como Lidar Com as Questões Éticas e A evaluate).

Assim, o objetivo de pesquisa é testar o protótipo, tendo como hipótese de pesquisa: Ferramentas de coleta de dados
sobre emoções em testes de usabilidade com onomatopeias de emoções humanas não são significativamente diferentes
de ferramentas que usam palavras para coletar as emoções de pessoas com diferentes habilidades visuais (BERG,
2017).

O Paradigma de Avaliação Avaliação A utilizado na pesquisa quantitativa foi o Teste Teste T de Usabilidade, permitindo avaliar a satisfação no
uso do protótipo. Foram usados como ferramenta de coleta o próprio protótipo e a lista das emoções do Modelo
Circumplexo de Russel. Cada grupo de sujeitos reponde ora com uma ora com outra ferramenta. Essa prática permite que
se compare os resultados e assim se responda a hipótese de pesquisa.

Considerou-se um viés de pesquisa o uso de palavras (questões verbais), porém, mesmo ciente de que as palavras são
uma tradução do pensamento e que o esforço cognitivo para sua tradução pode impedir de se conhecer a emoção
realmente sentida, considerou-se a possibilidade em usar ferramentas verbais, por falta de opções melhores de
comparação.

Os dados resultantes da coleta foram tratados em planilhas eletrônicas e permitiram duas avaliações distintas. A primeira,
verificar a usabilidade do protótipo, tanto usando a coleta tanto com o protótipo, quanto com a lista de emoções de
Russel. Em um segundo momento, para verificar a validade dos resultados foi aplicado o Teste Teste T do Chi Quadrado, para
identificar a similaridade dos resultados das ferramentas.

Assim, foi definido que os sujeitos de pesquisa seriam os com a pior circunstância – a cegueira. Por inclusão, foram
selecionados sujeitos maiores de idade, igualmente divididos pelo gênero, preferencialmente por cegueira congênita.
Pessoas com baixa visão não foram pesquisadas. Para se ter uma amostra nacional, as cinco regiões brasileiras foram
pesquisadas, a razão proporcional da população de cegos da região.

Resultados

Com a tabulação dos dados, foi possível avaliar os resultados em busca da resolução da hipótese levantada. No primeiro
momento foi feita a avaliação de usabilidade dos resultados. A tabulação dos dados gerou a tabela 2, que permitiu a
análise.



15/05/2020 CINAHPA EBOOK

https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/cinahpa_a_inovacao_emergente/artigo_3.html 5/7

23

TABELA 2. RESULTADOS DA PESQUISA POR FERRAMENTA DE COLETA

FONTE: DOS AUTORES, 2017.

Emotion Russel Total Protótipo Total Total

A�ição 1

5

1

15 20

Descontentamento 2 9

Depressão 0 4

Sonolência 2 1

Despertar 9

28

8

39 67

Relaxamento 1 9

Prazer 14 10

Empolgação 3 14

TOTAL 33 14 87

Com base nos resultados apresentados, de acordo com a lista de Russel, 84% das valências foram positivas (28 de 33) e
de acordo com a ferramenta onomatopeica 72% das valências foram positivas (39 de 54). Considerando o total de
respondentes 77% apontaram valências positivas.

A segunda avaliação feita foi com o uso do Chi Quadrado, para verificar se os resultados dos dados coletados pelas duas
ferramentas são equivalentes. Para esse teste foi construída uma tabela de contingência, conforme tabela 3.

TABELA 3. RTABELA DE CONTINGÊNCIA PARA CHI QUADRADO

FONTE: DOS AUTORES, 2017.

Emoção Russel Prototipo Total

Negativa 5 15 20

Positiva 28 39 67

TOTAL 33 54 87

24

Fazendo o cálculo o resultado apresentou um Chi Quadrado Observado de 1,844, com uma probabilidade de significância
de P = 0.17448. Para verificar a similaridade a frequência foi definida com um Chi Quadrado Tabelado de 3,841, com grau
de liberdade de 1 e um nível de significância de 0,05, o que permitiu a comparação e percebendo que o Chi Quadrado
Observado é menor que o Tabelado, comprovando a similaridade e independência dos resultados entre os dados
coletados.
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Assim, com base nos dados coletados e nas análises feitas, pode-se afirmar a verdade da hipótese, em que ferramentas
onomatopeicas podem ser similares as ferramentas visuais ou verbais para pessoas com deficiência visual.

Considerações Finais

Quanto mais amigável uma interface possa parecer ao humano, tanto melhor sua efetividade. Assim identificar barreiras a
acessibilidade é parte importante no desenvolvimento de interfaces digitais.

Essa pesquisa permitiu identificar a lacuna existente no que tange a ferramentas para Testes de Usabilidade para
pessoas com deficiência visual. Através dos Métodos Mistos, foi possível identificar os mecanismos e ferramentas
utilizadas nos processos de avaliação de interface e de funcionamento da mente da pessoa com deficiência.

A partir desse conhecimento prévio foi possível desenvolver e validar uma ferramenta onomatopeica para Testes de
Usabilidade. Os dados coletados e analisados permitiram verificar que o protótipo onomatopeico pode ser similar a
ferramentas que usam imagens ou palavras.

A ferramenta criada a partir da ideia central das emoções como importantes na avaliação tem como benefícios:

a) Permite que pessoas com deficiência visual possam opinar sobre as emoções sentidas ao utilizar uma
interface digital, aplicativo, produto ou serviço
b) Define um procedimento para construção de ferramentas onomatopeicas, variando a ferramenta inicial ou
a língua falada, de fácil reprodução
c) Permite que desenvolvedores usem a ferramenta para melhorar a avaliação da percepção, mesmo com
pessoas sem deficiência, de suas interfaces, aplicativos, produtos ou serviços.

A ferramenta encontra-se disponível na internet pelo endereço https://www.youtube.com/watch?v=PGd1Yy025Zk na
versão feminina e no endereço https://www.youtube.com/watch?v=al_aUMDJ-TI na versão masculina.

Agradecimentos

ONCB - Organização Nacional de Cegos do Brasil, APEC - Associação Pernambucana de Cegos, ASCEPA Associação
de e para Cegos do Pará, ASSOBECER - Sociedade Beneficente Dos Cegos De Recife, Associação Brasiliense de
Deficientes Visuais, Associação de Amigos do Deficiente Visual de Brasília, Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul,
Associação dos Deficientes Visuais de Canoas, Associação dos Deficientes Visuais de Novo Hamburgo, Instituto de
Cegos de Recife, LARAMARA - Associação Brasileira De Assistência Ao Deficiente Visual, Liga Paulista de Orientação e
Assistência Aos Cegos, NACE Núcleo de Acessibilidade Universidade Cidade de São Paulo, Sessão Braille - Secretaria
de Cultura - Governo do Pará, ACIC - Associação Catarinense para Inclusão do Cego e AJIDEVI – Associação
Joinvilense para Inclusão do Deficiente Visual.

Essa pesquisa foi feita com recursos da Capes/CNPQ na Universidade Federal de Santa Catarina.
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Mapeamento de Recursos Digitais de Tecnologia Assistiva: Interação multimodal para pessoas
com deficiência visual e cegas
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Resumo: Com base nos princípios do Design Inclusivo, este artigo visa mapear recursos digitais de Tecnologia Assistiva
(TA) que auxiliam a interação de pessoas com deficiência visual ou cegas com o computador, associando-os à
abordagem multimodal. Para isso, foi realizada uma Revisão Bibliográfica Sistemática no Portal de Periódicos da CAPES,
visando identificar pesquisas dos últimos 5 anos. A busca constatou estudos que citam, desenvolvem ou avaliam recursos
digitais assistivos que associam outputs visuais, sonoros e hápticos. Como resultado, verifica-se o potencial da
abordagem multimodal no desenvolvimento destes recursos, possibilitando uma interação inclusiva.

Palavras-chave: recursos assistivos; multimodalidade; interação-humano computador; deficiência visual.

Introdução

A inclusão de pessoas com deficiência visual e cegas é intermediada por recursos de Tecnologia Assistiva (TA). Em
muitos casos, este termo é associado à ideia de produtos inovadores que envolvem a mais alta tecnologia. No entanto, de
acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas (BRASIL, 2009), sua definição engloba diversos conceitos que tangenciam a
acessibilidade, não sendo unicamente pautada no avanço tecnológico:

Produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida,
visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2009, p. 9).
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Esta definição insere os recursos de TA como elementos fundamentais para a promoção da acessibilidade nos mais
variados ambientes, sejam físicos ou digitais. Tornar acessível um recurso digital – acessibilidade digital – é utilizar a TA
para promover a flexibilidade do artefato, permitindo que ele se adeque às necessidades do usuário. Segundo Conforto e
Santarosa (2002) a TA auxilia a interação em diferentes níveis do mundo digital, desde hardwares, ao garantir o acesso
ao computador e periféricos, a softwares e interfaces, ao possibilitar o diálogo com sistemas, navegadores e websites, por
exemplo. Passerino e Montardo (2007) complementam que, para alcançar a acessibilidade digital, são necessárias
ferramentas e adaptações embutidas tanto nos hardwares quanto nos softwares. Possibilitar meios distintos de interação
capazes de fornecer o acesso ao conteúdo (físico ou digital) é um direito adquirido por todos (BRASIL, 2015).

À vista disso, o presente artigo visa, por meio de um estudo exploratório, identificar recursos assistivos digitais que
possibilitam a Interação Humano-Computador (IHC) acessível e discorrer a cerca da abordagem multimodal listando as
possibilidades de interação provenientes de outputs sonoros e hápticos.

27

IHC e Recursos de TA

A Interação Humano-Computador (IHC) é uma área do conhecimento que visa desenvolver e avaliar soluções
tecnológicas (sob a ótica da usabilidade e acessibilidade) considerando todos os aspectos de interação dos usuários com
as interfaces/sistemas (CARROL e KJELDSKOV, 2013). Neste cenário, as interfaces digitais são recursos que
intermediam a interação, permitindo que o usuário e o computador, mesmo utilizando linguagens completamente
diferentes, se comuniquem.

Para as pessoas com deficiência visual ou cegas, há uma série de recursos físicos, virtuais e digitais de TA que melhoram
a qualidade de vida por possibilitarem a IHC por meio da estimulação sonora, háptica 3  e cinestésica. Dentre os

hardwares assistivos evidenciam-se o computador, tablets, dispositivos móveis, wearables e periféricos hápticos. Entre os
softwares, destacam-se os leitores de tela, sintetizadores de voz e recursos hápticos (PARK e ALDERMAN, 2018).

De acordo com Power et al. (2009) e Argyropoulos et al. (2019) a utilização de outputs sonoros como recursos assistivos
pode ocorrer de duas formas: por meio da tecnologia dos leitores de tela, que traduzem a informação visual através de
outputs sonoros sintetizados (text-to-speech), ou por meio de sistemas com o formato Digital Accessible Information

System  – DAISY, que fornecem a informação através de uma navegação sonora hierarquizada e sincronizada (speech

recording).

 Os recursos hápticos (tátil-vibracionais), segundo Caetano (2018) envolvem dispositivos capazes de oferecer output de
força, textura, movimento e pressão. A utilização desses recursos visa criar sistemas que aproximam as sensações
virtuais das físicas. Existem softwares que traduzem, por meio do código braille e suas variantes, um vasto grupo de
materiais digitais. Textos, gráficos, imagens, símbolos, partituras musicais, notações matemáticas, entre outros podem ser
acessados pela exploração háptica (POWER et al., 2009).

Design Inclusivo e Multimodal

O avanço tecnológico em torno dos recursos de TA tem contribuído para a inclusão de pessoas com deficiência visual ou
cegas na sociedade. Sob a ótica do Design Inclusivo, é possível desenvolver e adaptar interfaces com o intuito de torná-
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las acessíveis para um maior número de indivíduos, independente de suas limitações cognitivas. Para isso, de acordo
com estudos de Bataliotti (2017) é necessário seguir a abordagem de Design Centrado no Usuário (DCU) junto às
diretrizes e recomendações de acessibilidade e usabilidade (W3C, 2008) para que os recursos digitais cumpram seus
objetivos, garantindo a inclusão.

Ao projetar recursos de TA, é viável explorar as habilidades sensoriais dos potenciais usuários destes artefatos. A
multimodalidade é um mecanismo amplamente utilizado para fomentar esta interação. De acordo com Park e Alderman
(2018), ao explorar as modalidades visual, auditiva, háptica e cinestésica é possível elevar a capacidade de criação de
mapas mentais dos ambientes em que estamos interagindo, sejam eles físicos ou virtuais, proporcionando interações e
experiências mais significativas.

28

A abordagem multimodal auxilia pessoas com deficiências, ao passo que a compensação da informação visual ocorre,
principalmente, por meio da estimulação sonora e tátil. Ao associar outputs, a apresentação do conteúdo visual é
substituída, complementada ou reforçada com base na necessidade do usuário (JAIMES; SEBE, 2007).

Conveniente ressaltar que para desenvolver um recurso multimodal é necessário compreender que a interação entre os
sentidos humanos e os outputs dos recursos estão emparelhados e, de modo cíclico, fornecem feedback a todo momento.
Assim, para que a IHC seja eficiente, ressalta-se a importância de mapear o fluxo de tarefas que podem ser realizadas, o
tempo de aprendizagem, bem como a demanda e sobrecarga cognitiva (PARK e ALDERMAN, 2018).

Procedimentos Metodológicos

Para nortear o desenvolvimento deste artigo, foram definidas 4 etapas principais, conforme Figura 1. A etapa inicial visou
a familiarização com o tema, identificando as bases teóricas para fundamentar a discussão. A etapa 2 consistiu em uma
Revisão Bibliográfica Sistemática da Literatura (RBS) com base em Conforto et al. (2011). O objetivo da revisão foi
mapear pesquisas científicas que citam e utilizam recursos digitais de TA para mediar a interação da pessoa com
deficiência visual e a interface. A etapa 3 catalogou os recursos assistivos identificados a fim compreendê-los sob a ótica
da abordagem multimodal. Por fim, a etapa 4 objetivou discorrer a cerca da abordagem multimodal em recursos digitais
de TA, listando a relevância da multimodalidade para a inclusão digital.

Figura 1. Estrutura metodológica. Fonte: os autores

A partir da literatura sobre recursos digitais de TA e interação (etapa 1), foram selecionados termos chave relacionados ao
feedback auditivo e háptico, tecnologia, interfaces e pessoa com deficiência visual ou cega para dar início à RBS. Para
esta etapa foram estabelecidos critérios de busca a partir da seleção da Base de dados – Periódicos da CAPES (CAPES,
2019). Ressalta-se que esta revisão visa identificar artigos revisados por pares e publicados nos últimos cinco anos,
garantindo conteúdo pertinente e atualizado sobre o tema. Para isso, foi utilizado como filtro de busca, a “busca
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avançada”, que permite a inserção dos termos chave em campos diferenciados, como título, autor, assunto ou qualquer
campo. Desta forma, os documentos foram filtrados a partir da relevância dos termos e suas associações, utilizando
operadores booleanos. O operador AND fornece resultados contendo, necessariamente, um termo e o outro; OR gera
resultados contendo um termo ou o outro; e o asterisco (*) permite que variações de uma determinada palavra (a partir de
seus radicais) estejam contidas nos resultados. Ressalta-se que a busca foi realizada em dois momentos: A busca (a)
objetivou selecionar recursos assistivos digitais com feedback sonoro, e a busca (b), visou identificar recursos assistivos
digitais com feedback háptico. Além desses fatores, para atingir um resultado direcionado, foi determinado que os termos
relacionados às características do público alvo deveriam estar contidos nos títulos dos documentos. O Quadro 1
apresenta as strings de busca utilizadas, bem como os resultados encontrados a partir dos critérios estabelecidos.

29

QUADRO 1. STRINGS DE BUSCA AVANÇADA. FONTE: OS AUTORES.

Strings de busca ResultadoS

(a)

Busca no campo título: blind* OR  (visually impair ed)

Busca em qualquer campo: (audio OR (scr een read*)) AND (softwar e OR app OR application) AND de velopment AND digital AND

inclusion AND technolog*

52

(b)

Busca no campo título: blind* OR  (visually impair ed)

Busca em qualquer campo: (haptic OR tactil*) AND (softwar e OR app OR appli cation) AND de velopment AND digital AND inclusion AND

technolog*

31

TOTAL 83

Análise dos Resultados

Os 83 documentos encontrados foram filtrados a partir da leitura dos títulos, palavras-chave e resumo, sendo eleitos
aqueles que se enquadram ao tema da RBS. Deste modo, na busca com a string (a), dos 52 artigos encontrados, 26
foram selecionados por trazerem a abordagem de TA e interfaces. Destes, 13 estudos abordam softwares e aplicativos
para mediar a IHC inclusiva, seja no aporte teórico ou no desenvolvimento. Da mesma maneira, a busca com a string (b)
resultou em 31 documentos. Dentre eles, 15 foram escolhidos por corresponderem ao tema investigado, 4 deles já
mapeados com a string (a), restando 11 documentos para a análise.

À vista disso, foram identificadas 24 pesquisas e 52 recursos digitais de TA que medeiam a IHC de pessoas com
deficiência visual ou cegas. Os quadros 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 apresentam a catalogação desses recursos por output

sensorial, bem como os estudos em que são citados.

30

QUADRO 2. RECURSOS SONOROS DE TA – RESULTADO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

Recurso de TA descrição citado em

SONORO
TalkBack Software leitor de tela

O’Sullivan; et al. (2013); Damaceno et al. (2016); Costa e Duarte

(2017)

JAWS Software leitor de tela Loiacono et al. (2012); Bidarra; Oyamada (2013); Fartaria et al.
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apresenta as strings de busca utilizadas, bem como os resultados encontrados a partir dos critérios estabelecidos.strings de busca utilizadas, bem como os resultados encontrados a partir dos critérios estabelecidos.strings
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QUADRO 1. STRTRT INGS DE BUSCA AVAVA AVAV NÇADA. FONTE: OS AUTORES.

Strings de busca ResultadoS

(a)

Busca no campo título: blind* OR (visually impaired)

Busca em qualquer campo: (audio OR (screen read*)) AND (software OR app OR application) AND development AND digital AND

inclusion AND technolog*

52

(b)

Busca no campo título: blind* OR (visually impaired)

Busca em qualquer campo: (haptic OR tactil*) AND (software OR app OR application) AND development AND digital AND inclusion AND

technolog*

31

TOTAL 83

Análise dos Resultados

Os 83 documentos encontrados foram filtrados a partir da leitura dos títulos, palavras-chave e resumo, sendo eleitos
aqueles que se enquadram ao tema da RBS. Deste modo, na busca com a string (a), dos 52 artigos encontrados, 26
foram selecionados por trazerem a abordagem de TA TA T e interfaces. Destes, 13 estudos abordam softwares e aplicativos
para mediar a IHC inclusiva, seja no aporte teórico ou no desenvolvimento. Da mesma maneira, a busca com a string (b)string (b)string

resultou em 31 documentos. Dentre eles, 15 foram escolhidos por corresponderem ao tema investigado, 4 deles já
mapeados com a string (a), restando 1string (a), restando 1string 1 documentos para a análise.

À vista disso, foram identificadas 24 pesquisas e 52 recursos digitais de TA TA T que medeiam a IHC de pessoas com
deficiência visual ou cegas. Os quadros 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 apresentam a catalogação desses recursos por output

sensorial, bem como os estudos em que são citados.
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QUADRO 2. RECURSOS SONOROS DE TATAT – RESULTATAT DO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

Recurso de TARecurso de TARecurso de T descrição citado em

SONORO
TalkBackTalkBackT Software leitor de tela

O’Sullivan; et al. (2013); Damaceno et al. (2016); Costa e Duarte

(2017)

JAJAJ WS Software leitor de tela Loiacono et al. (2012); Bidarra; Oyamada (2013); Fartaria et al.



15/05/2020 CINAHPA EBOOK

https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/cinahpa_a_inovacao_emergente/artigo_4.html 5/12

(2013); Baker; Green (2016); Costa e Duarte (2017); Maćkowski

et al. (2018)

NonVisual

Desktop (NVD A)
Software leitor de tela

Fartaria et al. (2013); Baker; Green (2016); Maćkowski et al.

(2018)

Leitor de tela

programado em

Python

Software leitor de tela Bidarra; Oyamada (2013)

VoiceOver Software leitor de tela Guerreiro (2015); Ghidini et al. (2016); Costa e Duarte (2017)

All

Appointments

Aplicativo de calendário para pessoas com de�ciência

visual
Ghidini et al. (2016)

AudioBrowser
Software que permite a IHC por meio de comandos e

feedbacks sonoros
Hakobyan et al. (2013)

IVONA

(substituído

pelo Amaz on

Polly)

Técnica de sintetização da fala humana, que converte

texto em output  sonoro
Costa e Duarte (2017)

MathPlayer,

MathReader

Software matemático que lê fórmulas escritas em

MathML e nos DAISY Books
Depountis et al. (2015); Maćkowski et al.  (2018)

Speed Rule

Engine

Software que converte fórmulas escritas em MathML

para textos que podem ser lidos por leitores de tela

convencionais

Maćkowski et al. (2018)

Window-e yes Software leitor de tela Maćkowski et al. (2018)

MathSpeak
Sistema usado por leitores de tela para ler expressões

matemáticas, como aquelas escritas em MathML
Depountis et al. (2015)

ClickHear Software de audiodescrição para internet Depountis et al. (2015)

mBRAILLE
Software que transpõe o sistema de escrita braile para

interfaces digitais
Nahar et al. (2015)

VIRTUAL

VISION

Software de assistência sonora que possibilita a

interação com os recursos computacionais
Carlos; De Sá (2018)

BlindHelper
Software de mobilidade e navegação autônoma em

museus
Meliones; Sampson (2018)

GOBLIN Software sintetizador de voz Hudec; Smutny (2017)

Music Reader Software leitor de partituras musicais Baker; Green (2016)

Mobile Speak Software leitor de telas Baker; Green (2016)

The vOICe

project
Sistema que traduz imagens para sons Lahav et al. (2018)

CARA Sistema de assistência domiciliar, locomoção Liu et al. (2018)

Microsoft

HoloLens

Sistema de assistência a mobilidade baseado em

realidade virtual
Liu et al. (2018)

(2013); Baker; Green (2016); Costa e Duarte (2017); Maćkowski

et al. (2018)

NonVisual

Desktop (NVDA)op (NVDA)op (NVD
Software leitor de tela

Fartaria et al. (2013); Baker; Green (2016); Maćkowski et al.

(2018)

Leitor de tela

programado emogramado emogr

PythonPythonP

Software leitor de tela Bidarra; Oyamada (2013)

VoiceOvVoiceOvV er Software leitor de tela Guerreiro (2015); Ghidini et al. (2016); Costa e Duarte (2017)

All

Appointments

Aplicativo de calendário para pessoas com de�ciência

visual
Ghidini et al. (2016)

AudioBrowser
Software que permite a IHC por meio de comandos e

feedbacks sonoros
Hakobyan et al. (2013)

IVONAONAON

(substituído

pelo Amazon

Polly)

Técnica de sintetização da fala humana, que converte

texto em output sonoro
Costa e Duarte (2017)

MathPlayer,er,er

MathReader

Software matemático que lê fórmulas escritas em

MathML e nos DAISY Books
Depountis et al. (2015); Maćkowski et al. (2018)

Speed Rule

Engine

Software que converte fórmulas escritas em MathML

para textos que podem ser lidos por leitores de tela

convencionais

Maćkowski et al. (2018)

Window-eyWindow-eyWindow-e es Software leitor de tela Maćkowski et al. (2018)

MathSpeak
Sistema usado por leitores de tela para ler expressões

matemáticas, como aquelas escritas em MathML
Depountis et al. (2015)

ClickHear Software de audiodescrição para internet Depountis et al. (2015)

mBRAILLE
Software que transpõe o sistema de escrita braile para

interfaces digitais
Nahar et al. (2015)

VIRTUALTUALTU

VISION

Software de assistência sonora que possibilita a

interação com os recursos computacionais
Carlos; De Sá (2018)

BlindHelper
Software de mobilidade e navegação autônoma em

museus
Meliones; Sampson (2018)

GOBLIN Software sintetizador de voz Hudec; Smutny (2017)

Music Reader Software leitor de partituras musicais Baker; Green (2016)

Mobile Speak Software leitor de telas Baker; Green (2016)

The vOICe

project
Sistema que traduz imagens para sons Lahav et al. (2018)

CARA Sistema de assistência domiciliar, locomoçãoSistema de assistência domiciliar, locomoçãoSistema de assistência domiciliar Liu et al. (2018)

Microsoft

HoloLens

Sistema de assistência a mobilidade baseado em

realidade virtual
Liu et al. (2018)
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IC2D Sistema para desenho digital Mukherjee et al.  (2014)
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QUADRO 3. RECURSOS VISUAIS DE TA – RESULTADO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

Recurso de TA Descrição Citado em

VISUAL iZoom, MAGIC, SuperNova, ZoomText Software de visualização e ampliação Baker; Green (2016)

QUADRO 4. RECURSOS HÁPTICOS DE TA – RESULTADO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

RECURSO

DE TA

DESCRIÇÃO CITADO EM

HÁPTICO

Slide Rule Sistema de interação baseada em gestos de deslizamentos na tela
Hakobyan et al. (2013); Damaceno et

al. (2016)

UbiBraille
Conjunto de software e hardware que permite a leitura de caracteres em braille por

meio de vibração
Guerreiro (2015)

HoliBraille
Conjunto de software e hardware que permite a interação com dispositivos móveis

por meio de vibrações
Guerreiro (2015)

QUADRO 5. RECURSOS MULTIMODAIS (VISUAL E SONORO) DE TA – RESULTADO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

Recurso de

TA

Descrição Citado em

VISUAL E

SONORO

xLupa
Aplicativo para Linux que inclui ampliador e leitor de tela e calibragem de

vídeo
Bidarra; Oyamada (2013)

NavMol 2.0
Software educativo que visa o ensino de química a pessoas com de�ciência

visual

Fartaria et al. (2013); Lahav et al.

(2018)

MAPVOICE Software para auxílio na aprendizagem da Cartogra�a Carlos; De Sá (2018)

IVEO Viewer Software de visualização e ampliação de imagens Mukherjee et al. (2014)
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QUADRO 6. RECURSOS MULTIMODAIS (SONORO E HÁPTICO) DE TA – RESULTADO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

Recurso de TA Descrição Citado em

SONORO E

HÁPTICO

Foogue Um sistema de IHC que utiliza recursos sonoros e hápticos Hakobyan et al. (2013)

MoBraille Hardware que permite a leitura e a digitação de caracteres em smartphones Hakobyan et al. (2013)

Lambda
Software que converte fórmulas matemáticas em sinais a serem lidos por alguns

dispositivos com feedback  háptico
Maćkowski et al. (2018)

IC2D Sistema para desenho digital Mukherjee et al. (2014)
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QUADRO 3. RECURSOS VISUAIS DE TATAT – RESULTATAT DO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

Recurso de TARecurso de TARecurso de T Descrição Citado em

VISUAL iZoom, MAGIC, SuperNova, ZoomText Software de visualização e ampliação Baker; Green (2016)

QUADRO 4. RECURSOS HÁPTICOS DE TATAT – RESULTATAT DO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

RECURSO

DE TADE TADE T

DESCRIÇÃO CITADO EMTADO EMT

HÁPTICO

Slide Rule Sistema de interação baseada em gestos de deslizamentos na tela
Hakobyan et al. (2013); Damaceno et

al. (2016)

UbiBrailleUbiBrailleUbiBr
Conjunto de software e hardware que permite a leitura de caracteres em braille por

meio de vibração
Guerreiro (2015)

HoliBrailleHoliBrailleHoliBr
Conjunto de software e hardware que permite a interação com dispositivos móveis

por meio de vibrações
Guerreiro (2015)

QUADRO 5. RECURSOS MULTIMODAIS (VISUAL E SONORO) DE TATAT – RESULTATAT DO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

Recurso de

TATAT

Descrição Citado em

VISUAL E

SONORO

xLupa
Aplicativo para Linux que inclui ampliador e leitor de tela e calibragem de

vídeo
Bidarra; Oyamada (2013)

NavMol 2.0
Software educativo que visa o ensino de química a pessoas com de�ciência

visual

Fartaria et al. (2013); Lahav et al.

(2018)

MAPVMAPVM OICE Software para auxílio na aprendizagem da Cartogra�a Carlos; De Sá (2018)

IVEO Viewer Software de visualização e ampliação de imagens Mukherjee et al. (2014)
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QUADRO 6. RECURSOS MULTIMODAIS (SONORO E HÁPTICO) DE TATAT – RESULTATAT DO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

Recurso de TARecurso de TARecurso de T Descrição Citado em

SONORO E

HÁPTICO

FoogueFoogueF Um sistema de IHC que utiliza recursos sonoros e hápticos Hakobyan et al. (2013)

MoBrailleMoBrailleMoBr Hardware que permite a leitura e a digitação de caracteres em smartphones Hakobyan et al. (2013)

Lambda
Software que converte fórmulas matemáticas em sinais a serem lidos por alguns

dispositivos com feedbackfeedbackf  hápticoeedback hápticoeedback
Maćkowski et al. (2018)
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Braille note-

taker

Hardware para o registro de informações e posterior impressão em braille Baker; Green (2016)

Talking Tactile

Tablets
Hardware para visualizar grá�cos e imagens

Mukherjee et al. (2014);

Lahav et al. (2018)

Line Graphs

Technology
Sistema para o aprendizado de matemática Lahav et al. (2018)

TDraw Software que transpõe o desenho feito pela caneta digitalizadora para a tela Mukherjee et al. (2014)

Touch Tiles Software para o ensino de geometria Mukherjee et al. (2014)

Audio Tact Software matemático (funções e grá�cos) Mukherjee et al. (2014)

Sparsha

System
Sistema de tradução da língua Indiana para o braille (impresso) Mukherjee et al. (2014)

Qiktac Software para criação de grá�cos para serem impressos (emboss ) Mukherjee et al. (2014)

QUADRO 7. RECURSOS MULTIMODAIS (VISUAL E HÁPTICO) DE TA – RESULTADO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

Recurso de TA Descrição Citado em

VISUAL E

HÁPTICO

Servidor tátil pr ogramado em

linguagem C

Servidor táctil programado em C que se comunica com um pequeno motor

no mouse e o faz vibrar

Bidarra; Oyamada

(2013)

Wiimote Controle do videogame Wii, da Nintendo
Costa e Duarte

(2017)

QUADRO 8. RECURSOS MULTIMODAIS (VISUAL, SONORO E HÁPTICO) DE TA – RESULTADO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

Recurso

de TA

Descrição Citado em

SONORO, VISUAL

E HÁPTICO

V-Braille
Software que permite a leitura de caracteres (célula braile) por meio de

vibrações e feedback sonoro (text-to-speech)
Hakobyan et al. (2013)

SensiTV
Plataforma que utiliza luz, vibrações e música de fundo para expressar

emoções contidas em �lmes
Costa e Duarte (2017)

IVEO
Conjunto de software e hardware que permite a leitura de desenhos e

diagramas impressos em relevo

Mukherjee et al. (2014); Depountis et al.

(2015); Maćkowski et al. (2018)
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Em tese, há uma enorme preocupação em tornar a IHC mais adequada ao usuário, seja por meio da utilização de outputs

sonoros, hápticos ou visuais (para aqueles com baixa visão, por exemplo). Em geral, foi possível observar diferentes
abordagens sobre os recursos digitais de TA que facilitam a interação, estas diretamente relacionadas aos objetivos das
pesquisas mapeadas. Alguns estudos trazem apenas referências de softwares/hardwares assistivos (BAKER e GREEN,
2016; LAHAV et al., 2018), outros abordam o desenvolvimento de soluções de TA (FARTARIA et al., 2013; GHIDINI et al.,
2016; HUDEC e SMUTNY, 2017; LIU et al., 2018), ou ainda a avaliação destas por meio de estudos experimentais

Braille note-Braille note-Br

taker

Hardware para o registro de informações e posterior impressão em braille Baker; Green (2016)

Talking TTalking TT actilealking Tactilealking T

TabletsTabletsT
Hardware para visualizar grá�cos e imagens

Mukherjee et al. (2014);

Lahav et al. (2018)

Line GraphsLine GraphsLine Gr

TechnologyTechnologyT
Sistema para o aprendizado de matemática Lahav et al. (2018)

TDrawTDrawTDr Software que transpõe o desenho feito pela caneta digitalizadora para a tela Mukherjee et al. (2014)

Touch TilesTouch TilesT Software para o ensino de geometria Mukherjee et al. (2014)

Audio Tactudio Tactudio T Software matemático (funções e grá�cos) Mukherjee et al. (2014)

Sparsha

System
Sistema de tradução da língua Indiana para o braille (impresso) Mukherjee et al. (2014)

Qiktac Software para criação de grá�cos para serem impressos (emboss) Mukherjee et al. (2014)

QUADRO 7. RECURSOS MULTIMODAIS (VISUAL E HÁPTICO) DE TATAT – RESULTATAT DO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

Recurso de TARecurso de TARecurso de T Descrição Citado em

VISUAL E

HÁPTICO

Servidor tátil programado emogramado emogr

linguagem C

Servidor táctil programado em C que se comunica com um pequeno motor

no mouse e o faz vibrar

Bidarra; Oyamada

(2013)

Wiimote Controle do videogame Wii, da Nintendo
Costa e Duarte

(2017)

QUADRO 8. RECURSOS MULTIMODAIS (VISUAL, SONORO E HÁPTICO) DE TATAT – RESULTATAT DO DA RBS. FONTE: OS AUTORES.

Recurso

de TAde TAde T

Descrição Citado em

SONORO, VISUAL

E HÁPTICO

V-BrV-BrV aille-Braille-Br
Software que permite a leitura de caracteres (célula braile) por meio de

vibrações e feedback sonoro (text-to-speech)
Hakobyan et al. (2013)

SensiTV
Plataforma que utiliza luz, vibrações e música de fundo para expressar

emoções contidas em �lmes
Costa e Duarte (2017)

IVEO
Conjunto de software e hardware que permite a leitura de desenhos e

diagramas impressos em relevo

Mukherjee et al. (2014); Depountis et al.

(2015); Maćkowski et al. (2018)
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Em tese, há uma enorme preocupação em tornar a IHC mais adequada ao usuário, seja por meio da utilização de outputs

sonoros, hápticos ou visuais (para aqueles com baixa visão, por exemplo). Em geral, foi possível observar diferentes
abordagens sobre os recursos digitais de TA TA T que facilitam a interação, estas diretamente relacionadas aos objetivos das
pesquisas mapeadas. Alguns estudos trazem apenas referências de softwares/hardwares assistivos (BAKER e GREEN,
2016; LAHAV 2016; LAHAV 2016; LAHA et al., 2018), outros abordam o desenvolvimento de soluções de TA TA T (FAR(FAR(F TARTART IA et al., 2013; GHIDINI et al.,
2016; HUDEC e SMUTNY, SMUTNY, SMUTNY 2017; LIU et al., 2018), ou ainda a avaliação destas por meio de estudos experimentais



15/05/2020 CINAHPA EBOOK

https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/cinahpa_a_inovacao_emergente/artigo_4.html 8/12

(KUMAR e SANAMAN, 2015; GUERREIRO, 2015; DAMACENO et al., 2016) a fim de comprovar sua eficácia e eficiência
na mediação da IHC de pessoas com deficiência visual ou cegas.

De modo geral, os recursos de TA detectados auxiliam em diversas atividades, seja na navegação com o meio digital e
tarefas cotidianas (All Appointments, Audio Browser, Sensi TV, DOSVOX , Click Hear), no desenvolvimento e
interpretação de imagens e gráficos (IVEO, vOICe Project, IC2D, TDraw, Touch Tiles, QikTac); no ensino-aprendizagem
de matemática (MathPlayer, MathReader, MathSpeak, Lambda, Speed Rule Engine), química (NavMol 2.0), cartografia
(Map Voice), braille (V-Braille, MoBraille, UbiBraille,HoliBraille, mBraille), música (Music Reader), como também no
deslocamento e navegação em ambientes físicos (Blind Helper, CARA, Microsoft HoloLens).

A Figura 2 ilustra os recursos a partir de seu output de interação. É possível observar que dos 52 recursos digitais de TA,
a maioria (n=43) apresenta output sonoro, como os sintetizadores de voz (e.g. NavMol 2.0, GOBLIN) e leitores de tela
(e.g. JAWS, NVDA, Voice Over, Window-eyes, Molibe Speak). Isso pode ser justificado pelo fato da audição ser a
habilidade sensorial primária desenvolvida pelas pessoas com deficiência visual ou cegas (TAKAGI et al., 2007).

Figura 2. Outputs de interação dos recursos digitais de TA mapeados. Fonte: os autores.

Na sequência, 13 recursos apresentam output visual, sendo que apenas 3 são demostrados em uma única modalidade
(ampliadores de tela). Em relação ao output háptico, por meio de feedback de força ou vibração, foram identificados 19
recursos assistivos, como por exemplo o Side Rule, Servidor Tátil programado em linguagem C e o Braile note-taker.
Assim como os recursos somente visuais, o output háptico é normalmente associado a outra modalidade, a fim de
complementar e reforçar a interação – abordagem multimodal (JAIMES e SEBE, 2007).

Nota-se que cerca de 38% dos recursos mapeados possuem a abordagem multimodal associando ao menos dois outputs
sensoriais distintos. Estudos indicam que as interações multimodais – visual-sonora (e.g xLupa, MAPVOICE, IVEO

Viewer, NavMol 2.0); visual-háptica (e.g. Servidor tátil programado em linguagem C , Wiimote) e visual-sonora-háptica
(e.g. SensiTV, IVEO, V-Braille) tendem a favorecer a IHC ao passo que proporcionam o acesso inclusivo à interface
(HAKOBYAN et al., 2013; MUKHERJEE et al., 2014; COSTA e DUARTE, 2017).
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Neste contexto ressalta-se a tríade multimodal. Embora identificada em apenas três recursos assistivos, a associação de
outputs sonoros, visuais e hápticos apresenta grande potencial para mediar uma a interação inclusiva, independente do
objetivo e do contexto em que ocorre. O V-Braille, por exemplo, é capaz de integrar os outputs sensoriais a fim de ensinar
a linguagem braile de forma objetiva (compreensão de caracteres, leitura e escrita) e lúdica (por meio de jogos) para
pessoas com ou sem deficiência visual. Já o Sensi-TV apresenta uma abordagem multimodal para o entretenimento, que
possibilita a tradução de emoções contidas em filmes. A interação pode acontecer por meio da associação visual (e.g.

imagens, legenda, variação de luminosidade), tátil (e.g. frequências de vibrações) e sonoro (e.g. padrões musicais),
resultando em experiências ricas e inclusivas. Por fim, o recurso IVEO permite a transposição de conteúdos visuais
(digitais ou não) em informações sonoras (leitor de tela) e táteis (interação háptica). Este recurso apresenta grande

(KUMAR e SANAMAN, 2015; GUERREIRO, 2015; DAMACENO et al., 2016) a fim de comprovar sua eficácia e eficiência
na mediação da IHC de pessoas com deficiência visual ou cegas.

De modo geral, os recursos de TA TA T detectados auxiliam em diversas atividades, seja na navegação com o meio digital e
tarefas cotidianas (All Appointments, Audio Browser, Browser, Browser Sensi TV, TV, TV DOSVOX , Click Hear), no desenvolvimento e
interpretação de imagens e gráficos (IVEO, vOICe Project, IC2D, TDraw, TDraw, TDraw Touch Touch T Tiles, Tiles, T QikTac)QikTac)QikT ; no ensino-aprendizagem
de matemática (MathPlayer, (MathPlayer, (MathPlayer MathReader, MathReader, MathReader MathSpeak, Lambda, Speed Rule Engine), química (NavMol 2.0), cartografia
(Map Voice)Voice)V , braille (V-Braille, (V-Braille, (V MoBraille, MoBraille, MoBrai UbiBraille,HoliBraille, UbiBraille,HoliBraille, UbiBraille,Holi mBraille), música (Music Reader), como também no
deslocamento e navegação em ambientes físicos (Blind Helper, CARA, Microsoft HoloLens)Blind Helper, CARA, Microsoft HoloLens)Blind Helper .

A Figura 2 ilustra os recursos a partir de seu output de interação. É possível observar que dos 52 recursos digitais de TA,TA,T
a maioria (n=43) apresenta output sonoro, como os sintetizadores de voz (e.g. NavMol 2.0, GOBLIN) e leitores de tela
(e.g. JAWS, NVDA, Voice Voice V Over, Over, Over Window-eyes, Window-eyes, W Molibe Speak). Isso pode ser justificado pelo fato da audição ser a
habilidade sensorial primária desenvolvida pelas pessoas com deficiência visual ou cegas (TAKAGI habilidade sensorial primária desenvolvida pelas pessoas com deficiência visual ou cegas (TAKAGI habilidade sensorial primária desenvolvida pelas pessoas com deficiência visual ou cegas (T et al., 2007).

Figura 2. Outptpt utstst de interação dos recursos digitais de TATAT mapapa eados. Fonte: os autores.

Na sequência, 13 recursos apresentam output visual, sendo que apenas 3 são demostrados em uma única modalidade
(ampliadores de tela). Em relação ao output háptico, por meio de feedback de força ou vibração, foram identificados 19
recursos assistivos, como por exemplo o Side Rule, Servidor Tátil programado em linguagem C e o Braile note-taker.
Assim como os recursos somente visuais, o output háptico é normalmente associado a outra modalidade, a fim de
complementar e reforçar a interação – abordagem multimodal (JAIMES e SEBE, 2007).

Nota-se que cerca de 38% dos recursos mapeados possuem a abordagem multimodal associando ao menos dois outputs
sensoriais distintos. Estudos indicam que as interações multimodais – visual-sonora (e.g xLupa, MAPVOICE, IVEO

ViewerViewerV , iewer, iewer NavMol 2.0); visual-háptica (e.g. Servidor tátil programado em linguagem C , Wiimote)Wiimote)W e visual-sonora-háptica
(e.g. SensiTV, siTV, siTV IVEO, V-Braille)V-Braille)V tendem a favorecer a IHC ao passo que proporcionam o acesso inclusivo à interface
(HAKOBYAN (HAKOBYAN (HAKOBY et al., 2013; MUKHERJEE et al., 2014; COSTA e DUAR, 2014; COSTA e DUAR, 2014; COST TE, 2017).
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Neste contexto ressalta-se a tríade multimodal. Embora identificada em apenas três recursos assistivos, a associação de
outputs sonoros, visuais e hápticos apresenta grande potencial para mediar uma a interação inclusiva, independente do
objetivo e do contexto em que ocorre. O V-BrailleV-BrailleV , por exemplo, é capaz de integrar os outputs sensoriais a fim de ensinar
a linguagem braile de forma objetiva (compreensão de caracteres, leitura e escrita) e lúdica (por meio de jogos) para
pessoas com ou sem deficiência visual. Já o Sensi-TV apresenta uma abordagem multimodal para o entretenimento, que
possibilita a tradução de emoções contidas em filmes. A interação pode acontecer por meio da associação visual (e.g.

imagens, legenda, variação de luminosidade), tátil (e.g. frequências de vibrações) e sonoro (e.g. padrões musicais),
resultando em experiências ricas e inclusivas. Por fim, o recurso IVEO permite a transposição de conteúdos visuais
(digitais ou não) em informações sonoras (leitor de tela) e táteis (interação háptica). Este recurso apresenta grande
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potencial para ser utilizado no aprendizado de conteúdos imagéticos (e.g. mapas, gráficos, ilustrações e esquemas
visuais), pois possibilita a exploração visual e tátil de figuras, seguida de informações sonoras que descrevem a área
percebida (e.g. legenda, descrição sonora).

Discussão e Considerações

É possível constatar que a maioria dos recursos identificados fornecem o output sonoro, vindo de encontro com a
habilidade sensorial melhor desenvolvida pelas pessoas com deficiência visual. Como complemento para a interação,
nota-se que muitos recursos apresentam mais de um modo de fornecimento de dados, confirmando o potencial da
multimodalidade para desenvolver e/ou adaptar interfaces e sistemas, tornando-os perceptíveis a um maior número de
indivíduos.

Simultaneamente, observa-se a cerca das limitações econômicas, tecnológicas, projetuais e de implementação desses
recursos digitais de TA. Considerando a sociedade brasileira, nota-se que estes recursos são direcionados a um nicho
específico de mercado que, muitas vezes, requerem um elevado custo de implementação e treinamento para o uso,
levando-os à obsolência. Em contrapartida, estes fatores motivam pesquisadores a proporem as melhores soluções,
personalizadas muitas vezes, a partir das condições a eles fornecidas.

A partir deste estudo conclui-se que a multimodalidade está em constante evolução e é amplamente utilizada em recursos
assistivos. A partir dos estudos mapeados é possível inferir que ao aliar as necessidades dos usuários à tecnologia,
comprova-se a oportunidade de explorar a associação sensorial para promover uma IHC inclusiva em recursos digitais de
TA. Constatou-se que ao fornecer mais de um output sensorial, maior é a possibilidade de este recurso ser inclusivo.
Contudo, reitera-se a necessidade de, ao desenvolver um recurso assistivo multimodal, considerar a abordagem do
Design Centrado no Usuário a fim de adequar as funções aos objetivos de interação, com o intuito de evitar a sobrecarga
cognitiva. À vista disso, amplia-se o diálogo do indivíduo com o mundo, permitindo que as informações textuais,
imagéticas, audiovisuais ou cinestésicas, sejam apreeendidas através dos sentidos mais desenvolvidos.

Desta forma, conclui-se que a multimodalidade tem o potencial de fornecer experiências de interação mais ricas e não
exclusivas às pessoas com deficiência. A interação proporcionada influencia na qualidade de vida, independência e
inclusão de todos à sociedade.
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Resumo: A realização de pesquisas em interfaces que utilizam sistemas digitais
operados por máquinas de busca mostra-se como recorrente, entretanto, de
modo acentuado, observam-se dificuldades por parte do usuário em expressar
seus objetivos por meio de palavras chaves, especialmente quando eles se
deparam com um conjunto de dados desconhecido. Nesse sentido, são
considerados mecanismos de busca eficientes os que oferecem interfaces que
colaboram com a construção da pesquisa do usuário. Este estudo propõe um
novo modelo de interface de busca que combina a navegação facetada ao
recurso autocompletar, utilizando apenas um campo de pesquisa por palavra-
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chave. Além disso, com abordagem qualitativa, analisa dois modelos de interface
de busca amplamente utilizadas na área, revelados no levantamento bibliográfico,
levantando suas principais características qualitativas.

Palavras-chave: autocompletar; interface de busca; pesquisa por palavra-chave;
sistema de gestão de repositório digital; inovação

Introdução

As interfaces de busca desempenham um papel essencial para eficiência das
pesquisas realizadas pelos usuários, pois definem como os dados são acessados
e como os resultados são apresentados, mediando e facilitando o acesso à
informação. Dessa forma, mecanismos de busca eficientes, para conjuntos de
dados especializados, demandam não somente velocidade de resposta, mas
também meios eficazes para apoiar o usuário na construção da consulta no
sistema de busca.

Habitualmente, verifica-se que os usuários optam pela pesquisa por palavras-
chave, no entanto, considerando a dificuldade de muitos em expressar suas
necessidades de busca, destaca-se também a navegação facetada, que nada
mais é que um mecanismo de filtragem que, a cada iteração, reduz os resultados
por meio da seleção de termos pertencentes às facetas (SUOMINEN; VILJANEN;
HYVÖNEN, 2007). Neste contexto, esse artigo tem como objetivo propor um novo
modelo de interface de busca facetada, que possui o recurso autocompletar em
um único campo de pesquisa tanto para facetas quanto para os itens. Além disso,
analisa modelos similares de interface de busca facetada com o autocompletar,
revelados no levantamento bibliográfico. A partir desse estudo, verifica-se que
modelo proposto tem avanços em relação à usabilidade se comparado aos outros
modelos de interface de busca levantados, exigindo um menor esforço no seu
uso, sendo mais intuitiva e eficiente.
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Referenciais Teóricos

A partir do contexto exposto, apresenta-se fundamentação teórica responsável
pela construção das interfaces de busca proposta por esse estudo, conforme
segue.

Classificação e Navegação Facetada

A navegação facetada é fundamentada pela teoria da classificação facetada, que
permite associar a um objeto diferentes classificações, que podem ser ordenadas
de várias maneiras (SILVA, 2013). Ranganathan (1967), pioneiro na formalização
dos conceitos de classificação facetada, introduziu os principais conceitos, que
posteriormente foram apresentados por Lima (2004):

Classe “(...) é um conjunto de coisas ou ideias que possuem vários
atributos, predicados ou qualidades comuns”. Categorias “(...) são as
maiores classes de fenômenos, as classes mais gerais que podem ser
formadas” e que podem ser empregadas para reunir outros conceitos.
Característica é a “qualidade ou atributo escolhido para servir de base
à classificação ou à divisão”, divisão a partir da qual geralmente
formam-se renques e cadeias. Renques são classes formadas a partir
de uma única característica de divisão, e que formam uma divisão em
fileira de assuntos correlatos. Cadeias são séries de classes, geradas
por subdivisões sucessivas, que se movem de forma descendente, de
um assunto geral para um assunto específico, formando as relações
hierárquicas dos assuntos. Termos são as representações verbais dos
conceitos em uma linguagem natural. Conceito é qualquer unidade de
pensamento de qualquer nível de complexidade (RANGANATHAN,
1967 apud LIMA, 2004, p. 81)

39

Referenciais TeóricosReferenciais TeóricosReferenciais T

A partir do contexto exposto, apresenta-se fundamentação teórica responsável
pela construção das interfaces de busca proposta por esse estudo, conforme
segue.

Classificação e Navegação Facetada

A navegação facetada é fundamentada pela teoria da classificação facetada, que
permite associar a um objeto diferentes classificações, que podem ser ordenadas
de várias maneiras (SILV(SILV(SIL A, VA, V 2013). Ranganathan (1967), pioneiro na formalização
dos conceitos de classificação facetada, introduziu os principais conceitos, que
posteriormente foram apresentados por Lima (2004):

Classe “(...) é um conjunto de coisas ou ideias que possuem vários
atributos, predicados ou qualidades comuns”. Categorias “(...) são as
maiores classes de fenômenos, as classes mais gerais que podem ser
formadas” e que podem ser empregadas para reunir outros conceitos.
Característica é a “qualidade ou atributo escolhido para servir de base
à classificação ou à divisão”, divisão a partir da qual geralmente
formam-se renques e cadeias. Renques são classes formadas a partir
de uma única característica de divisão, e que formam uma divisão em
fileira de assuntos correlatos. Cadeias são séries de classes, geradas
por subdivisões sucessivas, que se movem de forma descendente, de
um assunto geral para um assunto específico, formando as relações
hierárquicas dos assuntos. Termos Termos T são as representações verbais dos
conceitos em uma linguagem natural. Conceito é qualquer unidade de
pensamento de qualquer nível de complexidade (RANGANATHAN,(RANGANATHAN,(RANGANA
1967 apud LIMA, 2004, p. 81)

39



15/05/2020 CINAHPA EBOOK

https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/cinahpa_a_inovacao_emergente/artigo_5.html 4/16

Assim, o conceito de faceta foi definido como “um termo genérico usado para
denotar algum componente - pode ser um assunto básico ou isolado - de um
composto, tendo, ainda, a função de formar renques, termos e números”
(RANGANATHAN, 1967, p. 88 apud CAMPOS e GOMES, 2003, p. 160). A teoria
de classificação facetada propõe cinco categorias fundamentais universais:
Tempo, Espaço, Energia, Matéria e Personalidade.

A categoria Tempo é definida com seu significado usual,
exemplificando-a com algumas ideias isoladas de tempo comum, a
saber: milênios, séculos, décadas, anos, (...), dia e noite, estações do
ano, tempo com qualidade meteorológica. A categoria Espaço é
também definida com seu significado usual, apresentando como suas
manifestações a superfície da Terra, seu espaço interior e exterior,
como por exemplo, continentes, países, estados, ideias isoladas
fisiográficas etc. A categoria Energia pode ser entendida como uma
ação de uma espécie ou outra, ocorrendo entre toda espécie de
entidades inanimadas, animadas, conceituais e até intuitivas, como,
por exemplo, através das seguintes facetas: problema, método,
processo, operação, técnica. A categoria Matéria pode ser encarada
como a manifestação de materiais em geral, como sua propriedade, e
também como o constituinte material de todas as espécies. A
categoria Personalidade é considerada por Ranganathan como
indefinível. Explica que, se uma certa manifestação for facilmente
determinada como não sendo espaço, energia ou matéria, ela é vista
como uma manifestação da categoria fundamental Personalidade.
Considera que este tipo de identificação da categoria Personalidade é
o que denomina de método de resíduos (CAMPOS, 2001, p. 56 e 57).

Comparada a outros meios de recuperação da informação, a classificação
facetada se destaca por apresentar um modo de classificação mais compacto e
escalável, possibilitando a adição de termos e mudanças estruturais com certa
facilidade (SILVA, 2013). Além disso, torna possível buscas a partir de um
vocabulário controlado e organiza a informação em taxonomias que são
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inteligíveis tanto para o usuário quanto para o software. A navegação facetada,
por outro lado, se refere à maneira como usuário interage com as facetas e como
isso afeta os resultados da busca. Quando um termo de uma faceta é
selecionado, todos os itens classificados a partir desse termo são recuperados,
ou seja, equivale a consultar uma disjunção sobre todos os termos abaixo do
termo selecionado. Quando termos de hierarquias diferentes são selecionados, o
sistema constrói uma combinação das disjunções, filtrando os resultados,
facilitando as buscas em uma determinada base de dados, na qual, muitas vezes,
o usuário não tem domínio do conteúdo (HEARST, 2008).

O processo de busca reproduz um ciclo de interações que consiste na
especificação da consulta e no recebimento e análise do resultado da
recuperação da informação. Resultados satisfatórios findam o processo, os
demais, forçam seu reinício até que o resultado ideal seja obtido. Porém, não
considera o fato dos usuários se sentirem desconfortáveis ao serem confrontados
com uma longa e desorganizada lista de resultados recuperados que não
correspondem às suas necessidades (HEARST, 2008).

Ainda assim, os usuários aprendem durante o processo de busca, pois examinam
a informação recuperada, a partir da leitura dos títulos e documentos e da
visualização das listas de tópicos relacionados à sua consulta. Ou seja, é
necessário que a interface de busca permita aos usuários reavaliar seus objetivos
e ajustar sua estratégia de busca, estratégia em consonância com fundamentos
de usabilidade, tais como apresentados pela ISO 9241, que aponta eficácia,
eficiência e satisfação do usuário como requisitos para interfaces com alta
usabilidade e que permite o desenvolvimento de interfaces fundamentados em
heurísticas pré-determinadas.
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A classificação facetada é um recurso frequentemente usado para estruturar
coleções de dados, possibilitando sua apresentação de modo organizado e
agradável em uma interface, favorecendo assim o cumprimento da tarefa pelo
usuário. Além de instrumentalizar os usuários a encontrem a informação desejada
com o menor esforço possível, ou seja, com menor número de buscas,
refinamentos de consulta e cliques, por exemplo.

Para isso, segundo Hearst (2008) alguns aspectos devem ser considerados no
momento de elaborar a interface de busca para uma coleção de dados
organizados em facetas: o número de facetas que a coleção de dados possui; o
número de termos por faceta que a coleção de dados possui; a ortogonalidade
das facetas; o conhecimento prévio do usuário sobre os dados da coleção assim
como o conhecimento da organização das facetas e qual o melhor modelo de
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Ainda em relação à qualidade da interface e arranjo de seu conteúdo, seja no
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fundamentos relacionados ao design da informação, que orientam, a partir de
parâmetros determinantes, que seu conteúdo e estrutura devem ser tratados para
a tarefa a qual se destina, implicando tanto na forma da apresentação quanto em
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usuário, trazendo assim, fatores humanos como prioritários para o bom uso das
mesmas.

À luz desses fundamentos, Bonsiepe (1997) enfatiza a importância da
organização da informação, que está relacionada com a estruturação e acesso à
informação. Tal relação colabora na interação no que diz respeito ao
reconhecimento e à compreensão do conteúdo apresentado ao usuário,
implicando diretamente na facilitação de ações efetivas e, possibilitando assim,
que os usuários interajam com a interface e seu conteúdo de modo consistente e
facilitado.

A seguir abordam-se alguns desses aspectos a partir do modelo de interface de
busca definido para uma aplicação. Os modelos estão ilustrados pelos autores e
exemplificados via revisão de literatura.

Interface de Busca com Campos de Pesquisa para itens e para Facetas

Esse modelo de interface de busca possui um campo de pesquisa para itens e
outro para facetas, como exemplificado na Figura 01. Os resultados das buscas
por facetas e itens são exibidos abaixo de cada campo de busca.

41

Figura 1. Modelo interface de busca com campo de pesquisa para facetas e outro para os itens. Fonte:

Elaborado pelos autores
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A apresentação dos resultados da pesquisa na interface da Figura 01 pode ser
obtido pela busca de termos das facetas ou busca por itens, ambas localizadas
na parte superior da tela.

O usuário ao digitar uma string de busca no campo “Pesquisar Facetas” filtra os
termos no painel abaixo, que se selecionados filtram os itens no painel ao lado.
Nessa busca, durante a digitação, o recurso autocompletar lista os termos de
todas as facetas que contém os caracteres digitados. Em seguida, se o usuário
selecionar um termo da lista do autocompletar, os itens classificados com esse
termo são recuperados e listados nos resultados. Caso o usuário opte por refinar
ainda mais a busca, é possível selecionar um ou mais termos listados da faceta
pesquisada.

A busca por itens compreende a ação do usuário digitar uma string de busca no
campo “Pesquisar Itens”. Nessa busca, o recurso autocompletar lista os itens com
o título ou conteúdo que casam com os primeiros caracteres digitados no campo
de pesquisa. Este modelo de interface de busca foi implementado na Figura 2 a
seguir.

Figura 2. Exemplo do modelo de interface de busca com dois campos de pesquisa. Fonte: QUORA, 2013

Nesta implementação para um site de comércio eletrônico, o usuário pode
pesquisar digitando na primeira caixa de pesquisa no alto da interface, filtrando os
produtos abaixo, ou o usuário pode iniciar a digitação na caixa de pesquisa na
coluna esquerda que irá filtrar apenas as categorias. Depois escolhendo a
categoria, os itens ao lado são filtrados. É importante ressaltar que as pesquisas
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podem ser complementares, ou seja, permite o usuário combinar uma busca pelo
título do produto na caixa superior associada a uma filtragem da categoria do
produto pela caixa de pesquisa a esquerda. A seguir é apresentado um modelo
de interface de busca facetada que dispõe as pesquisas nas facetas com um
outro design.

Interface de Busca com Campos de Pesquisa para Itens e Específicas para
cada Faceta

A Figura 03, a seguir, ilustra a interface do modelo de autocompletar com um
campo de pesquisa para itens (campo 1) e um campo de pesquisa específico
para cada faceta (campos 2, 3, 4 e 5), todos com a funcionalidade de
autocompletar. Ao se preencher um campo de pesquisa para uma determinada
faceta, ela é imediatamente expandida para exibir os nomes de termos que
combinam com o que está sendo digitado.

42

Figura 3. Modelo de interface de busca com um campo de pesquisa dos itens e um campo específico para

cada faceta. Fonte: Elaborado pelos autores

Após o usuário selecionar um termo específico de uma faceta, a faceta retrai,
mostrando apenas o termo selecionado. Hearst (2008) menciona a possibilidade
de dispor de um campo de pesquisa por faceta, ideal para facetas com um
número grande de termos que não estão organizados hierarquicamente.
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Caso o usuário selecione termos das demais facetas, o mesmo procedimento
ocorre e a busca é refinada de modo a exibir, no campo “Resultado”, itens de
dados que satisfaçam os termos selecionados em todas as facetas. Para buscas
rápidas, o usuário pode utilizar um campo de busca facetada global, representado
pelo campo 1 da Figura 03. Observa-se então duas estratégias de busca: a
interface possui um campo de pesquisa por itens, onde as palavras-chave são
completadas a partir das visualizações recentes e um campo de pesquisa por
facetas, que permite uma busca mais refinada, tendo como pressuposto o
conhecimento prévio do usuário sobre a organização dos dados.

Um exemplo de implementação desse modelo de interface é o portal Verturi
(Figura 04) que integra busca baseada em visualização de hierarquias (view

hierarchy based search) com autocompletar semântico on-the-fly (on-the-fly

semantic autocompletion), no qual cada faceta possui um campo de pesquisa
independente.

Figura 4. Portal Verturi: interface de busca baseada em visualização de hierarquias e autocompletar. Fonte:

Adaptado de Hyvönen; Mäkelä (2006, p. 6)

Conforme Figura 04, a interface possui cinco facetas: Consumidor (Kuluttaja),
Produtor (Tuottaja), Alvo (Mitã?), Processo (Prosessi) e Localização do Serviço
(Paikka), nas quais são listados os termos mais relevantes para o prefixo digitado.
Após a seleção, o campo de busca se retrai. Há também a possibilidade de
realizar uma busca global, na parte superior direita da interface, que suporta
buscas por palavras-chave com autocompletar.
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Nesta abordagem, verifica-se como vantagem a existência de um campo para
cada faceta, dando ao usuário uma maior noção sobre a organização dos dados
na coleção, contribuindo assim para um possível refinamento da consulta e ainda,
no caso do campo de busca global, abre-se a possibilidade de se obter resultado
para a busca preenchendo apenas um campo. Como desvantagem, observa-se
que quando o número de facetas for grande, pode ocupar muito espaço na tela,
causando maior esforço cognitivo do usuário.

43

Proposta de Modelo de Interface de Busca com Campo de Pesquisa
Integrado

O novo modelo foi projetado para implementação de um campo de pesquisa
integrada para itens e facetas, como mostra a Figura 05.

Figura 5. Interface de busca com campo de pesquisa integrada para itens e facetas. Fonte: Elaborado pelos

autores

Neste modelo de interface de busca (Figura 05), a função de autocompletar
ocorre simultaneamente para itens e facetas em um único campo de pesquisa. O
design da interface é minimalista, se comparado às interfaces apresentadas
anteriormente, e se resume a um campo de busca e um campo para exibição dos
resultados da pesquisa.
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Apesar da simplicidade da interface proposta, a maneira como o usuário realiza a
pesquisa no campo de busca merece destaque. Esse modelo permite exibir os
termos separados por faceta. As tags são exibidas em uma faceta própria. Abaixo
são exibidos os itens cujo título ou descrição atendem a consulta. E ainda é
possível listar as buscas anteriores feitas pelo usuário. Conforme a consulta é
digitada, é concedido ao usuário uma visão geral da organização da informação
na coleção durante o momento de formulação da consulta.

A partir da pesquisa realizada, implementou-se este novo modelo de interface de
busca no sistema de gestão de repositório digital Tainacan, um sistema web de
código aberto desenvolvido com base no software livre WordPress.

Como proposta de modelo de interface de busca, propõe-se a fusão da pesquisa
por palavra-chave ao autocompletar da taxonomia facetada. Dessa forma, os
usuários podem realizar suas pesquisas em um único campo de pesquisa, sendo
auxiliados no momento da digitação da consulta de modo que os termos são
apresentados identificados por sua faceta, facilitando-se assim a experiência do
usuário durante a realização da tarefa.

A Figura 06 mostra como a interface de busca desenvolvida para o Tainacan
completa uma determinada consulta: a lista de facetas pode pertencer a uma ou
mais categorias, como exemplo, a faceta “Literatura Universal” que pertence à
categoria “Classificação da Obra” enquanto a faceta “Livro” pertence à categoria
“Tipo de Matéria”.
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15/05/2020 CINAHPA EBOOK

https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/cinahpa_a_inovacao_emergente/artigo_5.html 13/16

Figura 6. Interface de busca utilizada no software Tainacan. Fonte: Elaborado pelos autores

Além disso, destaca-se, na Figura 06, o uso de um recurso inspirado no
breadcrumbs, um recurso que ajuda o usuário a localizar o termo na hierarquia a
qual a faceta pertence. A função de autocompletar do Tainacan também lista as
Tags associadas à consulta sendo digitada pelo usuário, de forma que as Tags

são consideradas como se fossem facetas no momento da consulta. Na
abordagem implementada buscou-se melhorar as interfaces encontradas a partir
da análise paramétrica, e assim, potencializar as vantagens em relação às
demais.

44

Desse modo, propõe-se uma interface simples, tanto em sua operação como em
seu design, direcionando o esforço e a tomada de decisão do usuário para um
único campo de busca; ao pesquisar, a string de busca é pesquisada em todas as
facetas automaticamente, favorecendo o usuário com pouco ou nenhum
conhecimento da organização dos dados; a função de autocompletar lista os
termos associados à string de busca e as facetas a qual pertencem utilizando
breadcrumbs que localizam o termo encontrado na hierarquia da faceta.

Isso ajuda o usuário a aprender sobre a organização da informação da coleção e
adequar sua pesquisa enquanto digita; a função de autocompletar inclui facetas,
nomes de itens, tags, buscas salvas e pode contemplar outras. A visualização do
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resultado da busca fica direcionado a apenas um campo. Isso ameniza o fato de
o usuário não conhecer a organização dos dados e a visualização do resultado da
busca fica direcionado a apenas um campo.

Conclusão

Neste trabalho foram analisadas as características de três modelos de interfaces
de busca facetada com autocompletar, são eles:

1. Um campo de pesquisa para todas as facetas e um campo de pesquisa
para

2. Um campo de pesquisa para itens e um campo de pesquisa para cada
faceta

3. Um campo de pesquisa único integrado para itens e facetas, proposta
do presente estudo

Após uma análise paramétrica elencando fatores qualitativos de cada modelo,
concluiu-se que o modelo de interface de busca com campo de pesquisa único
para itens e facetas contribui para atender as necessidades dos usuários, sendo
intuitiva e similar as interfaces de busca atuais usadas em sites de comércio
eletrônico e bibliotecas digitais. Proporciona ao usuário uma noção da hierarquia
das facetas, por meio de sua estratégia de listagem dos termos (usa breadcrumbs

para exibir todos os termos relacionados à string de busca separados por suas
respectivas facetas). Além da usabilidade, tem potencial de fornecer resultados
úteis para o usuário em um número reduzido de buscas.

Em trabalhos futuros, planeja-se o aprofundamento do estudo por meio da
realização de testes com usuários para aferir a usabilidade efetiva de cada tipo de
interface de busca com a função de autocompletar, avaliando sua eficiência na
busca e satisfação dos usuários, visando o aprimoramento do modelo.
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Animação interativa e a aprendizagem em ambientes hipermidiáticos

Cláudio Aleixo Rocha 1

Resumo: A presente pesquisa propõe um estudo teórico e prático com o objetivo de compreender como a animação
interativa pode ser utilizada para melhorar o processo de aprendizagem em ambientes computacionais. Para que o
objetivo fosse alcançado foram apresentados os conceitos de hipermídia, experiência e agência. A partir deles foram
verificados de que maneira a Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM) de Tavares (2008) pode ser
compreendida nas animações interativas Aprendendo as Leis de Newton com Carinho de Rolimã e Draw a Stickman.

Palavras-chave: Animação interativa; hipermídia; Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia; Agência; Experiência

Introdução

Na atual contemporaneidade o computador tem se mostrado como um artefato apto para o armazenamento, manipulação,
difusão e promoção do conhecimento, seja numa escala local ou mundial. Todavia, diante da multiplicidade de recursos
multimidiáticos, seu uso como ferramenta interativa e instrucional ainda não ocorre de maneira plena e funcional.
Segundo Tavares (2008), na rede mundial de computadores é importante que os materiais educativos sejam pensados
com o objetivo de estimularem os estudantes a raciocinarem e resolverem problemas além do material apresentado em
sala de aula. Da mesma forma, que sejam recursos de aprendizagem para determinados temas, mecanismos que ajudem
a ampliar ou suprir lacunas ou modelos mentais deficitários do estudante.

Ainda de acordo com autor, tradicionalmente o processo de ensino-aprendizagem é conduzido e apoiado prioritariamente
em livros e textos. As estruturas dos livros são pensadas de tal forma que os conteúdos internos sejam dispostos numa
sequência lógica e coerente. Na aprendizagem o estudante transforma a sequência lógica de um conteúdo em um
significado psicológico. Este, por sua vez, é concretizado no momento em que o aprendiz internaliza o saber de modo
peculiar, transformando-o em um conteúdo idiossincrático e, portanto, singularmente construído, valendo-se do seu modo
pessoal de fazer isto.
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Diante do exposto o objetivo do presente estudo é compreender como as animações interativas estimulam e contribuem
para que o estudante possa elaborar significados psicológicos e idiossincráticos em ambientes de aprendizagem
hipermidiáticos. O interesse pela pesquisa adveio da compreensão de que, diferentemente dos textos e livros didáticos
tradicionais, os ambientes hipermidiáticos não possuem uma sequência lógica e coerente de leitura e, da mesma forma,
apresentam diversificados recursos de linguagens que funcionam processualmente a partir da lógica da interatividade. Por
assim ser, nestes ambientes o estudante tem a oportunidade de construir seu próprio modo de acessar as informações e
efetivar a aprendizagem. Para Tavares (2008), o conhecimento construído de maneira singularizada, a partir de buscas
internas no sistema e a obtenção de informações que o aprendente julga serem necessárias para resolução de
determinada tarefa, leva a aquisição do saber a torna-se menos mecânica e homogeneizada. Visto que tal
comportamento passa a considerar os modos de aprender de cada de cada um, respeitando seu tempo, seus
conhecimentos, ou deficits de conteúdos prévios. Os ambientes virtuais são propícios para isso. Um exemplo disso são as
animações interativas que situam o aprendiz diante de um conjunto de informações textuais e imagéticas que lhe dão a
abertura para realizar diferentes conexões de sentidos.

47

A compreensão sobre como animações interativas contribuem para a aprendizagem em ambientes virtuais terá como
ponto de partida a Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM) de Richard Mayer (2001). O autor defende a
ideia de que um ambiente multimídia facilita o entendimento de conteúdos teóricos presentes em materiais didáticos que
exijam do aluno um maior grau de abstração e formação de imagens mentais. Para ele os estudantes aprendem com
mais clareza e profundidade quando os conteúdos são apresentados por meio de palavras e imagens e não apenas com
palavras. Mayer (2001) entende que as palavras não dizem respeito apenas a textos impressos, mas abarca toda mídia
escrita ou falada. As imagens, por sua vez, abrangem toda mídia gráfica, sejam elas em formato de vídeos, animações,
jogos, ilustrações, infográficos e outros.

A Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM) é estruturada em diferentes princípios. Para os objetivos do
presente estudo será priorizado o Princípio da Multimídia. Segundo Mayer (2001) o termo multimídia está relacionado a
um canal de comunicação que utiliza de múltiplos meios e linguagens. A partir deste mesmo pensamento, Pádua Filho
(2009) apresenta o conceito de multimídia como o campo interessado na integração controlada por computador de textos,
gráficos, imagens, vídeos, animações, bem como de outros meios em que todo tipo de informação pode ser representado,
armazenado, transmitido e processado digitalmente. A multimídia está alastrada no cotidiano da sociedade. Seus
elementos estruturantes podem ser constatados nas TVs interativas, CDs, DVDs, jogos eletrônicos, aparelhos celulares e
outros. A web é atualmente o maior meio multimídia da atualidade e, de acordo com Pierre Lévy (1999), é considerada o
ambiente multimídia da Internet. Na Internet a multimídia ganha características da hipermídia 2 , porquanto a ela são

agregados os recursos do hipertexto 3  e, consequentemente, a potencialização da narrativa não linear em seus textos e

imagens.

48

Animação interativa e hipermídia

A animação interativa surge da união entre a multimídia e o hipertexto. Venturelli e Maciel (2008), ao falarem sobre o
assunto, esclarecem que, a partir do desenvolvimento da multimídia e da computação gráfica especificamente, foram
disponibilizados recursos e linguagens de programação que viabilizaram a criação de animações interativas. Nelas o
espectador passa a ser interagente 4 , participando efetivamente da história narrada. Pela ação direta do interagente, o

espaço torna-se vivo e dinâmico em suas possíveis configurações de facetas. De acordo com Rocha (2013) uma
animação interativa é caracterizada por possuir um foco narrativo estruturado por um sistema hipertextual capaz de
propiciar a livre exploração sequencial de seus percursos através da ação direta do interagente junto a seu ambiente
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gráfico. Necessariamente, devem existir em seu ambiente de interação mecanismos interativos que ofereçam, de forma
não impositiva, a acessibilidade exploratória dos elementos que compõem sua narrativa. Uma típica animação interativa
veiculada na Internet concede ao interagente a abertura para prosseguir o desdobramento do desfecho da história a partir
de suas intenções e escolhas particulares. Seus percursos narrativos são compostos por mecanismos interativos que
possibilitam ao interagente a livre exploração, experimentação, manipulação e modificação de seus espaços gráficos.
Noutros termos, ao interagente é dada liberdade para experimentar sua presença ativa, sensível, intuitiva, perceptiva e
criativa durante o processo de exploração e/ou expansão da narrativa da animação interativa.

O ambiente de interação que comporta a estrutura narrativa da animação interativa está em conformidade com o conceito
de hipermídia. Na hipermídia a transmissão da informação digital ocorre sob diferentes formas de linguagem, tais como
“escrita, visual e sonora, conduzindo-se simultaneamente a diversos sistemas sensoriais aptos a perceber a informação,
especificamente o olho e o ouvido, com grande interferência do sentido tátil-motor na interatividade” (SANTAELLA, 2004,
p. 53).

Para Santaella (2004), a hipermídia, além de permitir a mistura de todas as linguagens, também permite a organização
sequencial reticular dos fluxos informacionais em arquiteturas hipertextuais. O hipertexto quebra o fluxo linear de um
texto, dispondo sua linearidade em unidades ou módulos de informação, deixando-o fragmentado. Assim, os links 5  e

nexos associativos são como “tijolos”, os quais se constituem como a base de sua construção. Os links (ou nós) são as
unidades básicas de uma informação contida em um hipertexto. Em um documento hipermídia existe uma variedade de
conexões sequenciais possíveis, e seguir seu caminho é de inteira responsabilidade do interagente. Como bem observa
Santaella (op. cit.), na hipermídia a leitura está “em trânsito”, o que nos permite concluir que a animação interativa
construída com uma estrutura hipermidiática deve possibilitar ao interagente não apenas ser impactado pelas distintas
linguagens presentes em seu ambiente de interação, mas também ter autonomia para organizar a sequência de seu
próprio percurso narrativo.

As linguagens que compõem o ambiente de interação de uma animação interativa, por meio da fusão que a hipermídia
permite, são:

IMAGENS: podendo ser imagens estáticas e animadas, bidimensionais ou tridimensionais.
TEXTOS: os textos compõem diálogos narrativos entre sistema e interagente e entre balão de fala e
personagens. Em alguns casos, os textos também são utilizados para informar a contextualização de tempo e
descrever espaços narrativos da animação.
SOM: utilizado para produzir a dublagem sonorizada de falas, a trilha sonora ambiente e os efeitos sonoros.
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Diante dos conceitos apresentados, importa a esta investigação compreender como a animação interativa pode estimular
o estudante a elaborar significados psicológicos e assimilar o conhecimento por meio de ambientes hipermidiáticos. A
abordagem da pesquisa é de caráter teórico e prático e para que seu objetivo seja compreendido serão apresentados na
sequência os conceitos de experiência e agência.

Experiência e Agência

Ao abordar a questão da experiência na animação interativa, é impossível não traçar um paralelo entre esse conceito
proposto por John Dewey (1989) e o conceito de agência apresentado por Janet Murray (2003).

A experiência é um elemento fundamental para a efetividade da aprendizagem. Ela é o que estimula, é o que está no
caminho, nos trechos e bifurcações que conduzem à aquisição do conhecimento. Para Dewey, ela ocorre quando o
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material experienciado prossegue seu curso contínuo e gradativo, unindo-se a ele suas partes constitutivas, até sua
realização. Como exemplo podem ser citados a finalização de determinado trabalho de forma satisfatória, a conclusão de
um problema ou um jogo executado completamente. Nessas referências a experiência é um todo, repleto de angústias,
desejos e ansiedades, e carrega consigo sua própria qualidade individualizadora e sua autossuficiência. Sob este
enfoque, vivenciar uma experiência não constitui uma coisa separada e independente; trata-se, ao contrário, da
consumação de um movimento contínuo e interdependente de suas partes geradoras. Essa conexão das partes
envolvidas em uma experiência deve apresentar uma qualidade emocional satisfatória à sua finalidade.

Nos ambientes computacionais a experiência apresenta relação direta com o conceito de agência, defendido e teorizado
por Janet Murray (2003). Para a autora, quando as atividades feitas em ambientes eletrônicos produzem resultados
tangíveis, indo além da participação e da atividade mecânica, é possível, então, experimentar o sentido de agência.
Segundo Murray, agência é a “capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os resultados de nossas
decisões e escolhas” (MURRAY, p. 127). À guisa de exemplificação, a autora expõe que é possível experienciar o sentido
de agência em um computador ao clicar sobre um arquivo e vê-lo sendo aberto diante dos olhos; ou quando se inserem
números numa planilha eletrônica e, posteriormente, contempla-se os resultados serem automaticamente reajustados
conforme a meta estabelecida pelo usuário. Os resultados obtidos nada mais são, neste caso, que a concretização das
intenções pessoais do indivíduo junto ao sistema. Nesse aspecto, o sentido de agência apresentado por Murray aproxima-
se, no que se refere ao ato de finalização ou completude de uma ação, do sentido de experiência descrito por Dewey.
Tendo em vista que uma ação implica uma reação, e também distintos resultados que, por sua vez, geram sensações
diversas, assim como motivações também variadas como avançar, parar, refletir, se angustiar, se alegrar, etc., a
experiência é, portanto, única, pessoal. A luta e o conflito envolvidos na consumação da experiência podem ser
desfrutados particularmente e, mesmo que dolorosos, ao serem vivenciados como meios para se desenvolver e ter uma
experiência, eles são membros desta porque a impulsionam, e não apenas pelo fato de estarem lá. Segundo Dewey
(1980) há em toda a experiência um elemento de motivação, mas também de dúvida, insegurança, e angústia, em sentido
amplo.

Diante do exposto, a finalidade da pesquisa é demonstrar como os conceitos de agência e experiência podem ser
percebidos em animações interativas cuja finalidade seja a consumação da aprendizagem de determinado conteúdo.

50

Aprendendo as Leis de Newton com carrinho de rolimã

A animação interativa “Aprendendo as Leis de Newton com Carrinho de Rolimã” 6  foi escolhida como estudo de caso

para verificar como os conceitos de agência e experiência estimulam e facilitam a aprendizagem em ambientes
hipermídia. Da mesma foram, por ela será observado como seu ambiente de interação favorece a construção singular da
aprendizagem, conforme descrita por Mayer (2001).

Figura 1. Cenas da animação interativa Aprendendo as Leis de Newton com Carrinho de Rolimã. Disponível no Portal do Professor – MEC, produzido pelo

Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGIE/UFRGS).

A animação interativa Aprendendo as Leis de Newton com Carrinho de Rolimã tinha como proposta principal auxiliar o
estudante a “montar" um carrinho de rolimã que pudesse competir em uma corrida com o computador. Para isso deveria
entender e aplicar conceitos, leis e fenômenos de Física, relacionando as três Leis de Newton. A saber, Lei da Inércia, Lei
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da Superposição de Forças e Lei da Ação e Reação. Durante a montagem do carrinho o sistema sugeria ao estudante os
possíveis valores que deveria escolher para chegar à resolução do problema-chave: O que é preciso para ganhar uma
corrida com carrinho de rolimã? Ao clicar no botão “Gerar Valores” o sistema atribuía automaticamente as grandezas
físicas para o carrinho de rolimã do computador. O desafio do estudante era montar seu carrinho de tal forma que
conseguisse vencer a corrida. Para isso era necessário entender as Leis de Newton e adequar a montagem de seu
carrinho às grandezas físicas que lhes dessem vantagens em relação ao carrinho programado para o computador.
Durante a montagem o sistema hipermídia dava ao estudante diferentes dicas e explicações sobre o tipo de valores que
deveria analisar antes de fazer a escolha definitiva de cada etapa de montagem. Para isso era necessário que o
estudante comparasse os valores do carrinho de rolimã do computador para depois escolher os seus. Entre os diferentes
tipos de valores físicos que o estudante deveria escolher estavam a massa do chassis, tipo de roda, metal ou borracha, os
coeficientes de atritos de cada roda com o solo, a massa do desafiante, o tipo de pista, a força de empurrão entre outras.

51

Para chegar ao objetivo da pesquisa foi elaborado um material didático teórico para um grupo de alunos que explicava as
Leis de Newton e, após a leitura, eles deveriam resolver o problema-chave, referente à montagem de um carrinho de
rolimã que pudesse vencer uma corrida contra o competidor. Um outro grupo de estudantes foi formado para solucionar o
mesmo desafio, porém, no lugar do material teórico, foram levados ao laboratório de informática para aprender as Leis de
Newton com a animação interativa. Tanto o material teórico quanto a animação interativa possuíam as mesmas
informações necessárias para a resolução do problema.

A amostra para seleção do universo da pesquisa foi a não probabilística por conveniência. Nela os entrevistados são
selecionados por disponibilidade e similitude com a população útil da pesquisa. Esse tipo de amostragem é estruturada a
partir da viabilidade, quando as fontes são selecionadas por proximidade ou disponibilidade. Dessa forma, foram
escolhidos vinte alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (UFG), de ambos os
sexos, entre 19 e 21 anos que estivessem disponíveis para participarem da pesquisa. Os vinte selecionados foram
divididos em dois grupos de dez alunos. Para os dois grupos foram dados os mesmos desafios e cuja resposta final ao
problema-chave deveria seguir o seguinte padrão: A força deve ser maior que a aplicada pelo computador, o competidor
deve possuir massa maior, um chassis menor, ter rodas de metal e uma força de empurrão maior. Ao final da atividade
apenas dois estudantes do grupo que teve o material teórico como suporte de estudo e aprendizagem conseguiram
resolver o problema. Seis estudantes desistiram e dois não conseguiram chegar à resposta correta. Contrário a esta
realidade, todos os estudantes que tiveram apoio da animação interativa como suporte de estudo e aprendizagem
chegaram ao final da atividade e com a resposta correta. Ao término dessa etapa, deu-se início à investigação dos
motivos que levaram a este discrepante resultado.

Foi entregue a cada participante dos dois grupos um roteiro de perguntas semiabertas com intuito de entender suas
opiniões em relação a forma de aprendizagem. Posteriormente buscou-se entender como essas respostas tinham relação
com os conceitos de agência e experiência, pois ajudam a compreender a aplicação prática da Teoria Cognitiva da
Aprendizagem Multimídia (TCAM) de Mayer (2001). As repostas foram agrupadas por padrões que se repetiram ao longo
da leitura e análise dos roteiros respondidos pelos dois grupos de estudantes.

TABELA 01. ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA E AGÊNCIA POR MEIO DA ANIMAÇÃO INTERATIVA.
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Respostas Agência e Experiência

O conteúdo da animação consegue prender a atenção do aluno até a conclusão De maneira prática o conceito de agência e experiência foram

da Superposição de Forças e Lei da Ação e Reação. Durante a montagem do carrinho o sistema sugeria ao estudante os
possíveis valores que deveria escolher para chegar à resolução do problema-chave: O que é preciso para ganhar uma
corrida com carrinho de rolimã? Ao clicar no botão “Gerar Valores” Valores” V o sistema atribuía automaticamente as grandezas
físicas para o carrinho de rolimã do computador. O desafio do estudante era montar seu carrinho de tal forma que
conseguisse vencer a corrida. Para isso era necessário entender as Leis de Newton e adequar a montagem de seu
carrinho às grandezas físicas que lhes dessem vantagens em relação ao carrinho programado para o computador.
Durante a montagem o sistema hipermídia dava ao estudante diferentes dicas e explicações sobre o tipo de valores que
deveria analisar antes de fazer a escolha definitiva de cada etapa de montagem. Para isso era necessário que o
estudante comparasse os valores do carrinho de rolimã do computador para depois escolher os seus. Entre os diferentes
tipos de valores físicos que o estudante deveria escolher estavam a massa do chassis, tipo de roda, metal ou borracha, os
coeficientes de atritos de cada roda com o solo, a massa do desafiante, o tipo de pista, a força de empurrão entre outras.

51

Para chegar ao objetivo da pesquisa foi elaborado um material didático teórico para um grupo de alunos que explicava as
Leis de Newton e, após a leitura, eles deveriam resolver o problema-chave, referente à montagem de um carrinho de
rolimã que pudesse vencer uma corrida contra o competidor. Um outro grupo de estudantes foi formado para solucionar o
mesmo desafio, porém, no lugar do material teórico, foram levados ao laboratório de informática para aprender as Leis de
Newton com a animação interativa. Tanto Tanto T o material teórico quanto a animação interativa possuíam as mesmas
informações necessárias para a resolução do problema.

A amostra para seleção do universo da pesquisa foi a não probabilística por conveniência. Nela os entrevistados são
selecionados por disponibilidade e similitude com a população útil da pesquisa. Esse tipo de amostragem é estruturada a
partir da viabilidade, quando as fontes são selecionadas por proximidade ou disponibilidade. Dessa forma, foram
escolhidos vinte alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (UFG), de ambos os
sexos, entre 19 e 21 anos que estivessem disponíveis para participarem da pesquisa. Os vinte selecionados foram
divididos em dois grupos de dez alunos. Para os dois grupos foram dados os mesmos desafios e cuja resposta final ao
problema-chave deveria seguir o seguinte padrão: A força deve ser maior que a aplicada pelo computador, o competidor
deve possuir massa maior, um chassis menor, ter rodas de metal e uma força de empurrão maior. Ao final da atividade
apenas dois estudantes do grupo que teve o material teórico como suporte de estudo e aprendizagem conseguiram
resolver o problema. Seis estudantes desistiram e dois não conseguiram chegar à resposta correta. Contrário a esta
realidade, todos os estudantes que tiveram apoio da animação interativa como suporte de estudo e aprendizagem
chegaram ao final da atividade e com a resposta correta. Ao término dessa etapa, deu-se início à investigação dos
motivos que levaram a este discrepante resultado.

Foi entregue a cada participante dos dois grupos um roteiro de perguntas semiabertas com intuito de entender suas
opiniões em relação a forma de aprendizagem. Posteriormente buscou-se entender como essas respostas tinham relação
com os conceitos de agência e experiência, pois ajudam a compreender a aplicação prática da Teoria Teoria T Cognitiva da
Aprendizagem Multimídia (TCAM) de Mayer (2001). As repostas foram agrupadas por padrões que se repetiram ao longo
da leitura e análise dos roteiros respondidos pelos dois grupos de estudantes.

TATAT BELA 01. ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA E AGÊNCIA POR MEIO DA ANIMAÇÃO INTERATATA IVAVAV .

Tabela de análise da aprTabela de análise da aprT endizagem

Grupo Animação InterativGrupo Animação InterativGrupo Animação Inter a: Carrinho de Rolimãativa: Carrinho de Rolimãativ

Respostas Agência e Experiência

O conteúdo da animação consegue prender a atenção do aluno até a conclusão De maneira prática o conceito de agência e experiência foram



15/05/2020 CINAHPA EBOOK

https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/cinahpa_a_inovacao_emergente/artigo_6.html 6/9

da tarefa. identi�cados durante a aquisição do conhecimento e resolução do

problema da seguinte forma:

a) Ao ir além da atividade mecânica, pois para a execução da tarefa foi

necessário correlacionar conceitos para que, posteriormente, fosse

possível escolher o ideal entre as possíveis opções. 

b) Na interação, ao ver os resultados de suas escolhas concretizando

as tarefas exigidas.

c) Ao se sentir grati�cado por �nalizar a ação a partir de suas escolhas

e decisões particulares.

d) Ao perceber o domínio e controle do sistema.e) Ao criar interesse e

estimular a ação contínua do estudante durante a atividade, seja por

meio dos textos, imagens ou sons.

As imagens, botões/link ajudam a aprender o conteúdo de acordo com tarefas

e necessidades especí�cas.

É mais fácil aprender uma determinada teoria com este material animado do

que com livros sobre o mesmo assunto.

A animação interativa instiga o interesse por aprender os tópicos de estudo,

pois existe o desejo de assistir como será o �nal da história. O ensino por meio

de narrativas prende a atenção e estimula a aprendizagem.

É mais fácil aprender uma teoria quando se vê uma animação que exempli�ca

na prática e simultaneamente como o conteúdo estudado pode ser aplicado em

uma situação especí�ca e cotidiana.

As instruções facilitam as escolhas corretas.

A forma gradativa de realizar a atividade, etapa após etapa, facilita a resolução

�nal do problema.

52

TABELA 02. ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA POR MEIO DE CONTEÚDOS TEXTUAIS.

Tabela de análise da apr endizagem

Grupo Material T eórico: Textos

Respostas Experiência

O conteúdo dos textos, abordagem e forma, são pouco

atrativos para prender a atenção do aluno até a conclusão da

tarefa.

Essa atividade foi realizada até a conclusão do problema apenas por dois estudantes.

Isso revela o baixo grau de experiência que este tipo de material pode proporcionar, o

que limita o estímulo à aprendizagem.

Para os dois alunos é possível perceber que o conceito de agência e experiência foram

identi�cados durante a aquisição do conhecimento e resolução do problema da

seguinte forma:

a) Ao se esforçarem na organização e correlação dos conceitos para que,

posteriormente, fosse possível formular uma resolução para o problema proposto.

As imagens, estão limitadas a esquemas que buscam

exempli�car as três leis de Newton.

O texto é longo e exige muita concentração para correlacionar,

encontrar e compreender o conteúdo que ajude a resolver o

problema.

O texto não aplica de maneira prática, sequencial e simultânea

o conteúdo estudado em uma situação real e pontual.

Para cada tarefa não existe uma instrução que facilite a

escolha correta para uma situação especí�ca.

Os conteúdos estão soltos, sem uma sequência lógica que

ajude a resolver os problemas que são apresentados

gradativamente ao longo da atividade.

Draw a Stickman

da tarefa. identi�cados durante a aquisição do conhecimento e resolução do

problema da seguinte forma:

a) Ao ir além da atividade mecânica, pois para a execução da tarefa foi

necessário correlacionar conceitos para que, posteriormente, fosse

possível escolher o ideal entre as possíveis opções. 

b) Na interação, ao ver os resultados de suas escolhas concretizando

as tarefas exigidas.

c) Ao se sentir grati�cado por �nalizar a ação a partir de suas escolhas

e decisões particulares.

d) Ao perceber o domínio e controle do sistema.e) Ao criar interesse e

estimular a ação contínua do estudante durante a atividade, seja por

meio dos textos, imagens ou sons.

As imagens, botões/link ajudam a aprender o conteúdo de acordo com tarefas

e necessidades especí�cas.

É mais fácil aprender uma determinada teoria com este material animado do

que com livros sobre o mesmo assunto.

A animação interativa instiga o interesse por aprender os tópicos de estudo,

pois existe o desejo de assistir como será o �nal da história. O ensino por meio

de narrativas prende a atenção e estimula a aprendizagem.
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na prática e simultaneamente como o conteúdo estudado pode ser aplicado em

uma situação especí�ca e cotidiana.
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A forma gradativa de realizar a atividade, etapa após etapa, facilita a resolução

�nal do problema.
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O segundo estudo de caso é a animação interativa Draw Stickman. Produzida pela Hitcents, uma agência criativa e
interativa norte-americana especializada em tecnologia inovadora, Draw a Stickman 7  (episódios 1 e 2) é um exemplo de

animação interativa que pode estimular a aprendizagem de maneira criativa, pois desperta a singularidade do estudante.
O objetivo da animação é que cada um desenhe seu próprio personagem no cenário interativo, o qual é totalmente
sensível ao toque. Após adquirir contornos, o personagem automaticamente se movimenta para dar continuidade à
narrativa de sua história.

Embora exista um roteiro criado a priori pelo idealizador, o estudante tem ampla liberdade para desenhar seu próprio
personagem, o qual passa a ser o protagonista da história. O roteiro dos dois episódios gira em torno de histórias repletas
de desafios que precisam ser superados pelos personagens principais, desenhados anteriormente pelos estudantes.
Mesmo seguindo o roteiro predeterminado pelo autor da história, os mecanismos de interatividade da animação permitem
que a criatividade individual dos alunos seja manifestada, uma vez que estes podem se revelar a partir de seus próprios
traços e desenhos. São os gestos aplicados à criação dos desenhos que dão forma e expressão aos personagens e
objetos, ao longo de todo o ambiente de interação da animação interativa.
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Figura 2. Tela de abertura da animação Draw a Stickman, em que são visualizados seus dois episódios.

A mesma sistemática da proposta anterior foi aplicada para esta atividade e os mesmos alunos responderam aos roteiros.
Um grupo de dez alunos recebeu a história em um texto e o segundo grupo de dez alunos assistiram e interagiram com a
história por meio da animação interativa. Ao final foram entregues aos grupos os roteiros semiabertos para responderem
questões relativas à história e a maneira como foi narrada.

TABELA 03. ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA E AGÊNCIA POR MEIO DA ANIMAÇÃO INTERATIVA.

Tabela de análise da apr endizagem

Grupo Animação Inter ativa: Draw Stickman

Respostas Agência e Experiência

A interação com a animação e a necessidade de desenhar os personagens e

objetos conseguem prender a atenção até a conclusão da história.

De maneira prática o conceito de agência e experiência foram

identi�cados durante a narrativa da história da seguinte forma:

a) Ao ir além da atividade mecânica, pois para se chegar ao �nal da

história o estudante deve intervir no sistema de maneira particular,

valendo-se da criatividade artística.

b) Ao ver os resultados de sua criação concretizando as tarefas

exigidas.

c) Ao se sentir grati�cado por �nalizar a ação a partir de sua criação

particular.

d) Ao perceber o domínio do controle do sistema.

e) Ao criar interesse e estimular a ação contínua do estudante durante a

atividade através de seus desenhos.

As imagens animadas intercaladas com textos explicativos contribuem para

uma maior concentração e envolvimento com a história.

O uso das animações juntamente com a necessidade de criação dos

desenhos gera curiosidade e instigam os estudantes a percorrerem

gradativamente a narrativa da história até o �nal.

Esta é uma maneira diferente e criativa de contar histórias no computador.

O incentivo à participação é um ponto positivo para prender a atenção e
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interesse do estudante pela história.

TABELA 04. ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA POR MEIO DE CONTEÚDOS TEXTUAIS.

Tabela de análise da apr endizagem

Grupo Material T eórico: Texto narrativo

Respostas Experiência

O uso da leitura textual é uma forma tradicional de se contar uma história.
De maneira prática o conceito de experiência foi identi�cado

durante a narrativa da história da seguinte forma:

a) Ao ler a história até o �nal, página a página e internalizar a

percepção �nal do conteúdo narrativo.

b) Nas possíveis abstrações e construções de personagens

mentais estimulados pela leitura do texto.

História possui uma narrativa trivial.

O texto não é longo, mas a história é pobre e desestimula o leitor continuar a lê-la.

Ao �nal da leitura constata-se que o tipo de história e a forma como ela foi contada pouco

acrescentam ao que o aluno já conhece e está habituado a experienciar.
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Considerações finais

Após a conclusão das tarefas dadas aos estudantes e a análise de como os dois grupos reagiram aos tipos de materiais
propostos para as duas atividades, é possível afirmar que a Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM) de
Richard Mayer (2001) é coerente ao afirmar que os estudantes aprendem com mais clareza e profundidade quando os
conteúdos são apresentados em ambientes computacionais por meio textos impressos ou falados, imagens estáticas,
vídeos, animações, jogos, ilustrações, infográficos e outros. Tal assertiva é comprovada pela presença nestes ambientes
dos conceitos de experiência e agência. A aplicação desses dois conceitos nos ambientes hipermidiáticos fazem com que
a aprendizagem seja adquirida de maneira efetiva, pois ambos incentivam os estudantes a aprenderem a partir de
atividades que fogem da mera mecanicidade. Nos meios computacionais é necessário que o estudante haja e, a partir de
suas ações, obtenha o feedback instantâneo de suas decisões. Portanto, para que seja possível a aprendizagem, o aluno
não pode ser um agente passivo, mas ativo durante todo o percurso de aquisição do conhecimento. Um ambiente
estruturado pelos parâmetros da hipermídia proporciona o conhecimento por meio da construção da experiência
particular. Porquanto, a experiência ocorre quando o material experienciado prossegue seu curso contínuo e gradativo,
unindo-se a ele suas partes constitutivas, até sua realização. Em ambientes computacionais a aprendizagem só se
concretiza quando o estudante aceita o desafio de construir seu caminho de forma ininterrupta, tendo em vista a
finalização de determinado trabalho de forma satisfatória e completa.

Cabe aos pesquisadores da área continuarem a investigar de que forma uma animação interativa com objetivos
educativos pode ser pensada a partir do conceito de hipermídia e quais potencialidades dos ambientes hipermidiáticos
ainda não foram explorados pelas animações interativas dedicadas à aprendizagem.
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A inovação emergente:
tecnologias e interfaces
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O Papel das Tecnologias Muldimodais na aprendizagem de estudantes com deficiência visual

Luciane Maria Fadel 1  

Lane Primo 2  

Graziela Sombrio 3

Resumo: Esse estudo identifica o papel das tecnologias na aprendizagem de estudantes com deficiência visual. Para tal,
realizou-se uma revisão bibliográfica cujos resultados foram comparados ao de relatórios parciais de duas pesquisas de
doutorado envolvendo pessoas com deficiência visual. Embora a literatura revele contribuições do uso de interfaces
multimodais, verificou-se pouca aplicabilidade nas vivências dos estudantes que participaram das pesquisas. Dessa
forma, entende-se que há necessidade de apropriação dos professores no uso de interfaces e recursos multimodais.
Constatou-se que essas tecnologias têm um papel relevante, pois favorecem a ampliação dos sentidos, assim como o
exercício de habilidades para a exploração do mundo exterior. Como contribuição amplia-se o conhecimento acerca de
experiências multimodais de pessoas com deficiência visual.

Palavras-chave: Experiência de aprendizagem; Geometria; Núcleo de Acessibilidade Digital; Tátil;

Introdução

O censo demográfico realizado pelo IBGE no Brasil, em 2010, mostra que 23,9% da população brasileira apresenta algum
tipo de deficiência, o que representa aproximadamente 45,6 milhões de pessoas. Dessas, mais de 35 milhões possuem
deficiência visual (BRASIL, SDH/PR/SNPD, 2012).

Para que sejam garantidos às pessoas com deficiência (PcDs), os mesmos direitos de acesso do restante da população,
é preciso considerar os avanços tecnológicos recentes. Nessa perspectiva, a interação humano-computador (IHC)
proporciona novas experiências aos usuários com deficiência, inclusive na Educação.

Quanto às tecnologias educacionais, as novas interfaces surgem com o propósito de aperfeiçoar a interação. Aliadas ao
uso de mídias, as tecnologias possuem um papel importante no processo de ensino e aprendizagem. Porém, quando o
estudante apresenta algum tipo de deficiência, como no caso, da visual, o que seria uma ferramenta essencial, pode
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tornar-se um complicador. Isso não significa que ele deva ser excluído do processo. Pelo contrário, adaptações feitas de
maneira apropriada, fazendo uso das recomendações existentes, tornam essas ferramentas facilitadoras do processo de
ensino e aprendizagem e da interação com os pares.

Nesse sentido, fruto das discussões do grupo de pesquisa Núcleo de Acessibilidade Digital (NADiTA), este estudo
apresenta discussão acerca da multimodalidade. Tem como objetivo identificar o papel das tecnologias multimodais na
aprendizagem de estudantes com deficiência visual.

Para este estudo, mídia representa uma informação (texto, som ou imagem) por meio digital, o qual pode ser acessado de
forma aleatória, permite armazenamento, compartilhamento e conversão de dados (MANOVICH, 2005; MARTINO, 2014).
Já o modo, para Filatro e Cairo (2015), é o código que representa a informação, o qual pode ser verbal ou não verbal; e,
modalidade é o sentido, no tocante ao sensorial (auditivo, visual, tátil), usado para receber a informação. Contudo, ao
refletir sobre modalidade, convém acrescentar o sentido, no tocante ao significado, a ser construído pelo estudante. Para
Gomes (2010), diversos significados são veiculados em diferentes modalidades, eles se integram e se complementam de
maneira a auxiliar na interpretação geral. Logo, um ponto crítico a se observar é se a informação em determinada
modalidade poderá significar para o estudante algo que construa a sua aprendizagem.

56

Metodologia

O presente estudo configura-se em uma pesquisa básica, com abordagem do problema pedagógico, e com objetivo
propositivo (FREIRE, 2013). Adotaram-se os seguintes passos: a) revisão de literatura para identificação das
contribuições da IHC para a educação de pessoas com deficiência visual, mais especificamente, cegos; b) levantamento
de informações relacionadas às mídias e tecnologias nos relatórios de duas pesquisas em andamento que investigam a
aprendizagem de estudantes com deficiência visual; c) discussão à luz do referencial teórico e d) levantamento das
conclusões e proposta de ação.

a) Revisão de literatura: realizou-se com o objetivo de identificar a contribuição da IHC para a educação de pessoas com
deficiência visual, com o foco em cegos. Utilizaram-se as bases de dados Scopus, Web of Knowledge e Elsevier para
responder a seguinte questão “como a interação humano-computador (IHC) pode contribuir para as experiências de
aprendizagem de cegos?”. Buscaram-se os termos “blind”, “human computer interaction”, “education”, “blind student”
combinados por operadores booleanos. Os achados passaram por análise descritiva dos agrupamentos por similaridade.

b) Levantamento de informações relacionadas às mídias e tecnologias: nesta fase tomou-se por base os relatórios de
duas pesquisas de doutorado. Ambas foram realizadas no período de 2018 a 2019. Uma delas investiga experiências de
aprendizagem de estudantes com deficiência visual no contexto digital (estudo 1), a coleta de dados foi por meio de
entrevista que reuniu depoimentos de dez informantes (um com baixa visão e nove cegos). A outra pesquisa (estudo 2),
investiga a forma como a Geometria é aprendida pelos cegos na escola regular. O instrumento de coleta de dados foi
grupo focal. Participaram do grupo oito cegos congênitos que frequentam ou frequentaram a escola em turmas regulares.

Resultados

Na sequência apresentam-se os resultados apurados na revisão de literatura e os elementos levantados nos relatórios
das pesquisas.
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Da revisão de literatura

A partir da análise dos documentos os tópicos de destaque foram levantados e categorizados para a busca de pontos que
pudessem contribuir para o estudo. As palavras-chave mais citadas foram human computer interaction, blind, assistive
technology, visual deficiency e haptic system. Considerando o cunho educacional mapearam-se as experiências, o perfil
do público, as tecnologias utilizadas e as formas como foram aplicadas, sintetizadas nas tabelas 1 e 2.

A Tabela 1 apresenta o mapeamento das experiências e o perfil de pessoas cegas na educação mediadas por
tecnologias.

TABELA 1. EXPERIÊNCIA DE PESSOAS CEGAS NA EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIAS. FONTE: ELABORAÇÃO DAS

AUTORAS.

Experiência Público

Navegação e exploração do conteúdo Cegos entre 18 a 74 anos (BUZZI, BUZZI, et al. , 2011)

Exploração de jogo multimodal
Crianças cegas e com visão parcial na Educação infantil (LUčIIć,

OSTROGONAC, et al. , 2015)

Exploração e reconhecimento de novos espaços

Cegos entre 41 e 53 anos (SCHLOERB, LAHAV, et al., 2010)

De�cientes visuais e cegos entre 19 e 36 anos (MAIDENBAUM, CHEBAT,

et al. , 2011)

Navegação e exploração em Ambientes Virtuais de Aprendizagem em

situações didáticas

Estudantes cegos Ensino Médio (História) (SILVA, 2010)

Cegos adultos (Química) (LEVY e LAHAV, 2011)

Estudantes cegos congênitos de 14 a 17 anos e baixa visão de 14 anos

(Geometria) (PETRIDOU, BLANCHFIELD e BRAILSFORD, 2011)

Exploração multimodal de mapas Estudantes e adultos (BUZZI, BUZZI, et al., 2011)

Exploração sensorial de forma, orientação e relação espacial
Crianças com de�ciência visual em idade escolar (JAFRI, ALJUHANI e

ALI, 2015)

Navegação e criação de diagramas de classe UML e colaboração - Uso de

ferramenta para desenvolvimento colaborativo de sistemas computacionais

11 estudantes de ciência da computação e 23 pro�ssionais

desenvolvedores de sistemas cegos ou com baixa visão (GRILLO e

FORTES, 2014)

57

A Tabela 2 relaciona as tecnologias aplicadas e como elas foram utilizadas na experiência de aprendizagem.

TABELA 2. TECNOLOGIAS E FORMAS DE UTILIZAÇÃO NA EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL DE PESSOAS CEGAS FONTE:

ELABORAÇÃO DAS AUTORAS

Tecnologias Formas de utilização

Podcast estruturado Orientação de atividades e material didático
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Jogo multimodal que inclui módulo tátil e áudio Abordagem sensorial tátil (pedaços em madeira com correspondência ao teclado do computador)

e auditiva (instruções por voz)

Interface tátil e sonora Representação e reconhecimento

Dispositivo de substituição sensorial
Reconhecimento do espaço real e virtual. O usuário recebe sinais sonoros quando um obstáculo se

aproxima.

Dispositivo háptico (tátil) para reconhecimento de

objetos 3D
Reconhecimento dos objetos virtuais

Sistema de reconhecimento e rastreamento do

objeto 3D e sinal sonoro (JAFRI, ALJUHANI e ALI,

2015)

Abordagem sensorial tátil (crianças sentem o objeto e o colocam em uma superfície) e resposta

em áudio (sobre a percepção tátil da forma, conceito de orientação e conceito de relação espacial)

Módulo para inserção textual em ferramenta para

modelagem visual (GRILLO e FORTES, 2014)

Desenvolvimento colaborativo de diagrama de classes UML por pessoas cegas ou com de�ciência

visual que usavam a visualização textual e videntes que usavam a visual/grá�ca.

Identificou-se que as tecnologias multimodais destacam-se nesses trabalhos, pois destinam-se a favorecer experiências
complexas aos usuários por meio da disponibilização da informação em diferentes modalidades (tato, visão, som, fala)
(ROGERS, SHARP e PREECE, 2013). Nos parágrafos seguintes, são identificados alguns desses destaques que
mostram algumas características das interfaces.

Buzzi, Buzzi, et al. (2011) apresentam podcasts como uma possibilidade de ferramenta a ser utilizada na educação. Eles
foram usados para a orientação no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e para acesso como mídia alternativa a
materiais didáticos. Sua principal característica é se adaptar às necessidades e hábitos de seus usuários e facilitar a
aprendizagem em qualquer hora, qualquer lugar e em qualquer ritmo. Segundo os autores, estudos têm mostrado a
eficácia do uso de podcasts na educação, uma vez que muitos estudantes aprendem melhor ouvindo do que lendo. A
conclusão de Buzzi, Buzzi, et al. (2011) ao realizar uma pesquisa com usuários, na maioria cegos e os demais com baixa
visão, é de que todos eles preferem ouvir pequenos podcasts estruturados a um arquivo longo de áudio. Isso se deve ao
fato de que os primeiros, tem seu acesso mais simplificado, os títulos nas seções facilitam as buscas, dentre outras
características que facilitam a acessibilidade do usuário.

58

Exemplos da aplicação de interfaces táteis e sonoras estão presentes nos trabalhos de Schloerb, Lahav, et al. (2010),
Buzzi, Buzzi, et al., (2011) e Levy e Lahav (2011). Schloerb, Lahav, et al. (2010) criaram ambiente virtual chamado
BlindAid, o qual permite que as pessoas cegas aprendam mais facilmente sobre novos ambientes por conta própria. Há
dispositivos táteis que permitem interações manuais com um ambiente virtual, que pode ser utilizado em várias áreas do
conhecimento. O sistema de mapas para pessoas cegas do BlindAid consiste em um software aplicativo, rodando em um
computador pessoal equipado com um dispositivo tátil e fones de ouvido estéreo. O trabalho de Buzzi, Buzzi, et al. (2011)
discute os requisitos dos usuários para o uso de mapas visuais acessíveis. Os autores propõem uma interface de usuário
multimodal que contemple o toque, gestos para as escolhas e ações do usuário; vibração para sinalizar eventos do
sistema; áudio através de sinais sonoros para dicas ou situação do sistema e mensagens de voz que possam
complementar a informação visual.

A multimodalidade aparece também nos jogos educacionais em Lučiić, Ostrogonac, et al. (2015). O jogo Lugram foi
desenvolvido para que crianças tivessem o contato inicial com a Geometria de maneira lúdica. Ao longo do
desenvolvimento, durante as avaliações dos protótipos, comandos de voz foram incluídos para a realização de tarefas a
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fim de atender estudantes com deficiência visual, assim como a adição de dispositivos táteis. Os jogadores cegos podiam
orientar-se pelos sons e mensagens de voz para resolver a tarefa proposta.

Ambientes virtuais foram abordados em Silva (2010), Levy e Lahav ( 2011) e Maidenbaum, Chebat, et al. (2011). Silva
(2010) baseou-se nas recomendações WAI e W3C para uma análise comparativa da acessibilidade de dois ambientes
virtuais de aprendizagem para usuários cegos. Nos AVAs avaliados foi constatada que as estruturas gráficas das
interfaces foram elaboradas seguindo a lógica da organização com alguns recursos de acessibilidade, o que provocou a
dificuldade dos estudantes cegos para navegar e explorar o AVA. Levy e Lahav (2011) apresentaram os resultados do
experimento com o Listening to Complexity (L2C). Trata-se de um ambiente de aprendizagem assistido por computador
para estudantes cegos que utiliza a representação baseada em som para a simulação de um sistema químico. Os autores
relataram que os participantes cegos demonstraram conhecimento conceitual científico melhorado, sistema de raciocínio
melhorado, percepção de velocidade e das representações dos elementos. Dentre as vantagens, por permitir
representação sonora e visual, pode ser usado por videntes e cegos em aprendizagens colaborativas.

Ainda no tema ambiente, segundo Maidenbaum, Chebat, et al. (2011), ao transferir informações de ambientes reais para o
mundo virtual, pode-se criar facilidades para os usuários, inclusive para aqueles com problemas de visão. Como exemplo
é citado o Google Street-View, que permite que seus usuários conheçam um ambiente antes de visitá-lo. O trabalho
analisa o uso de um dispositivo de substituição sensorial, trata-se de uma bengala branca virtual - EyeCane, na qual
quando um obstáculo maior que 5 metros for detectado, um som é emitido. Como resultado, mostra que o simples retorno
sonoro é o suficiente para que várias tarefas que anteriormente eram impossíveis, tornem-se acessíveis para pessoas
cegas e que, combinadas com outras ferramentas, podem facilitar a vida delas.
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Na linha de dispositivos, o estudo de Petridou, Blanchfield e Brailsford (2011) aborda a tecnologia assistiva háptica para o
reconhecimento de objetos virtuais 3D, utilizada para reconhecer objetos tridimensionais básicos no campo da Geometria.
Desde o projeto, os autores contaram com a participação de diferentes parceiros (professores, pais, alunos cegos e
videntes) que contribuíram para o design e desenvolvimento do ambiente educacional. Foi utilizado o console Falcon para
permitir interação dos usuários cegos com o ambiente virtual através do senso do toque no game educacional, conhecido
como Haptic-Audio Learning Environment (iHALE).

O trabalho de Jafri, Aljuhani e Ali (2015) apresenta o desenvolvimento de um software para o ensino de conceitos
espaciais para crianças com deficiência visual. O software utiliza um sistema de rastreamento (Trackmate) que,
juntamente com uma impressora 3D, permite que ensino seja feito de forma tátil. São utilizados códigos de barra nos
objetos produzidos para que, quando lidos, a criança possa obter informações sobre a identidade do sólido, sua posição,
rotação e cor. Para os alunos com baixa visão, é possível utilizar impressões em cores diferentes. O Braille também é
utilizado e tem como objetivo mostrar o ponto de partida para a exploração de objetos 3D. A interação é realizada através
do toque e da fala e a criança recebe um feedback através do som.

O protótipo AWMo (Accessible Web Modeler) é uma ferramenta web projetada para permitir que usuários com ou sem
deficiência visual criem diagramas de classe UML (Unified Language Modeling). Segundo Grillo e Fortes (2014), os
estudantes com ou sem deficiência visual podem trabalhar na criação de um mesmo diagrama de classe, respeitando
suas habilidades para o formato gráfico e para o textual. Assim, eles podem dar continuidade a um único projeto,
colaborando para o desenvolvimento do mesmo. Nos testes, dentre as vantagens, identificou-se que a diferença de tempo
entre a criação do diagrama na forma tradicional, sem o uso da ferramenta, foi mínima; a produtividade da colaboração,
por permitir a continuidade do projeto entre videntes e não-videntes, foi outro ponto de destaque; esses usuários com e
sem deficiência afirmaram que usariam a ferramenta no seu dia-a-dia.
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As contribuições dos autores revelam que as tecnologias multimodais utilizadas auxiliaram os estudantes com deficiência
visual a desenvolver o sentido de orientação e de reconhecimento. Elas possibilitaram também que eles realizassem
atividades de navegação, exploração, criação, colaboração e simulação. Desta forma, tais tecnologias puderam
proporcionar aos estudantes experiências de aprendizagem mais proveitosas. Contudo, para esse estudo, sinaliza-se
como desafio a ideia de que professores nem sempre consideram opções multimodais no planejamento didático.

Dos estudos com foco nos estudantes com deficiência visual

Na sequência, apresentam-se os recortes dos relatórios da coleta de dados de dois estudos de doutorado na linha de
pesquisa Mídia e Conhecimento na Educação. Ambos integrantes do grupo de pesquisa Núcleo de Acessibilidade Digital
e Tecnologias Assistivas.

Na Tabela 3 exibe-se um breve descritivo dos estudos e, na sequência, o recorte relacionado à modalidade:
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TABELA 3. DESCRITIVO DOS ESTUDOS COM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL.  FONTE: ELABORAÇÃO DAS

AUTORAS.

Tópicos em

comum

Estudo 1. Experiência de aprendizagem de estudantes

com de�ciência visual no contexto digital

Estudo 2. Aprendizagem de Geometria por cegos

Pessoas

com

de�ciência

visual

Nove cegos e um baixa visão Oito cegos congênitos

Vida escolar

e acadêmica

Três com nível superior em andamento; sete com nível

superior completo. Destes, quatro com pós-graduação

completa e um em andamento.

Todos pretendem dar continuidade aos estudos.

Três com curso superior completo; quatro cursando o ensino médio e um

cursando o ensino fundamental. Todos os que estão na Educação Básica

pretendem continuar estudando.

Domínio do

Braille

Seis foram alfabetizados e utilizaram leitura e escrita até o

ensino médio

Quatro conhecem e utilizam para orientação no dia a dia

Todos dominam leitura e escrita

Tecnologias

utilizadas

Notebook e celular com leitor de tela; Ambientes virtuais

de aprendizagem.
Notebook com leitor de tela

Mídias mais

utilizadas

para

aprender

Vídeo citado por sete informantes; texto citado por cinco

informantes.
Material em Braille, representação em alto relevo ou objetos concretos.

No estudo 1, sobre experiências de aprendizagem de estudantes com deficiência visual no contexto digital, os
participantes relataram sobre suas vivências na vida acadêmica. Nesse grupo, os relatos referem-se às disciplinas dos
cursos de Psicologia, Pedagogia, Administração, Jornalismo, Análise e desenvolvimento de sistemas. Perguntou-se (1)
qual a representação que facilitou o mapeamento das informações ou do conhecimento; e, (2) se essa representação
apresentou alguma característica física. Para a questão 1, os informantes declararam que utilizaram algumas estratégias,
entre elas: relacionar com objetos, citada cinco vezes, sendo que uma delas a algo concreto; elaborar esquema ou mapa
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mental, citado cinco vezes; palavras-chave, citado três vezes e, por último, anotações, citado duas vezes. Para a questão
2, eles responderam que associaram a informação ou conhecimento à forma, citada quatro vezes; relacionaram a algum
objeto ou desenho que lembre o assunto estudado; e ao som, citado duas vezes. Nesse caso, associando a uma música
ou a um sinal sonoro significativo. No que tange a ambientes virtuais de aprendizagem, quatro informantes relataram
problemas de navegação, no acesso a materiais e, nas postagens dos ambientes proprietários. Três informaram que os
AVAs de MOOCs são e disponibilizam materiais acessíveis, sendo os mais usados vídeos e podcasts. Por fim, os
entrevistados também relataram experiências frustrantes na aprendizagem relacionadas à inacessibilidade de materiais
didáticos. Contudo, declararam que utilizaram tecnologias digitais para suprir as lacunas. Eles informaram que utilizam no
smartphone, mecanismos de busca para encontrar opções para os materiais inacessíveis; na internet, procuram fóruns e
participam de redes, tanto sociais quanto de amigos, para tirar suas dúvidas ou aprender mais.

No estudo 2, sobre a aprendizagem de Geometria pelos cegos, identificou-se que a Geometria é tratada na escola regular
de forma superficial. Como todos os participantes têm domínio do Braille, eles consideram que a comunicação seria mais
fácil se todos os agentes do processo de aprendizagem soubessem utilizá-lo. Quanto às tecnologias, todos os
participantes do grupo focal as utilizam como facilitadoras de atividades da vida diária. Entretanto, elas são pouco
utilizadas no contexto escolar. Dentre as ferramentas mais utilizadas estão o Youtube, Google e Whatsapp. A falta de
experiência faz com que não consigam imaginar a aprendizagem de matemática utilizando tecnologias. Porém, a ideia é
bem recebida, pois reconhecem que a tecnologia abre muitas possibilidades.

61

Multimodalidade na Aprendizagem

Para estabelecer uma base de comparação entre as informações da revisão da literatura e dos relatórios, sobre como a
multimodalidade contribui para a aprendizagem, consideraram-se algumas características dos públicos, as tecnologias e
as mídias. Em comum, o público de jovens e adultos da literatura equipara-se ao do estudo 1 na faixa etária da
escolaridade, porém diferem na qualidade da experiência. Os primeiros puderam vivenciar estímulos sensoriais táteis e
sonoros em atividades instigantes de exploração, navegação, reconhecimento; enquanto os informantes do estudo 1
utilizaram o sonoro para acesso ao conteúdo do curso. Vale notar que esses entrevistados, de forma natural, utilizam
estratégias multimodais para representar e mapear os conhecimentos utilizando associações à forma, objetos e sons. E
mais, pela necessidade de compreender a informação recebida de maneira fragmentada, eles buscam por conta própria
recursos em áudio e vídeo a fim de complementá-la. Nos exemplos da literatura, as atividades envolvendo uso dos
diferentes modos nas interfaces sugerem um potencial de agência 4  (MURRAY, 2012) do estudante. Desta forma, a

atuação do estudante, provocada pelos elementos sensoriais, pode mobilizá-lo a aprender mais com autonomia. Ou seja,
infere-se que enquanto um grupo pode expandir suas experiências de aprendizagem, o outro precisa esforçar-se para ter
acesso completo ao conteúdo de estudo.

No caso do estudo 2, sobre a aprendizagem de Geometria, além do material em Braille, a utilização de materiais
adaptados foi a alternativa que facilitou a compreensão do conteúdo estudado. Esses materiais podem ser o multiplano,
régua adaptada, representações em alto relevo ou até mesmo objetos do dia a dia, como por exemplo, uma pizza para
representar um círculo.

A revisão de literatura mostrou variedade de mídias que foram utilizadas nas tecnologias envolvidas nas experiências dos
estudantes. Em contrapartida, os depoimentos dos entrevistados do estudo 1 revelaram o uso de poucas opções,
basicamente, texto e vídeo, que no caso do estudo 2 Geometria para cegos, não são suficientes.
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No que tange aos ambientes virtuais de aprendizagem, as experiências de navegação e exploração contaram com
ferramentas e dispositivos para estímulos sonoro e háptico que permitiram orientação (BUZZI, BUZZI, et al., 2011a),
reconhecimento e representação em simulação (LEVY e LAHAV, 2011; PETRIDOU, BLANCHFIELD e BRAILSFORD,
2011). No caso dos informantes do estudo 2, não houve interação por AVA. Quanto aos do estudo 1, apesar do uso, os
AVAs não foram utilizados para proporcionar experiências multimodais. Essa constatação sinaliza alguns pontos a serem
investigados, por exemplo, despreparo das equipes educacionais tanto no aspecto tecnológico quanto pedagógico para a
acessibilidade e recursos multimodais.
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Com relação às mídias, as experiências de exploração e navegação tiveram como objetivo orientação (LUčIIć,
OSTROGONAC, et al., 2015; JAFRI, ALJUHANI e ALI, 2015; BUZZI, BUZZI, et al., 2011a; BUZZI, BUZZI, et al., 2011b;
MAIDENBAUM, CHEBAT, et al., 2011), acesso alternativo (BUZZI, BUZZI, et al., 2011a), reconhecimento (JAFRI,
ALJUHANI e ALI, 2015; LEVY e LAHAV, 2011). Os estudantes realizaram ações utilizando-se de interfaces táteis e
sonoras que permitiram uma leitura com autonomia e independência. Os estudantes com deficiência visual utilizam
recursos sonoros e táteis para interagir com o mundo. Por isso eles usam os sentidos com mais frequência. As
informações sensoriais ajudam o estudante a construir a representação mental do espaço, das pessoas e dos objetos
com os quais ele interage. Essa leitura de mundo pelos sentidos realizada pela pessoa com deficiência visual é relatada
por Quevedo e Ulbricht (2011). Segundo as autoras, o tato captura a informação em Braille, assim como a estética tátil do
que se toca (textura, forma e tamanho), o que favorece a composição de forma analítica. Enquanto a audição captura
informações de som do ambiente e das falas, favorecendo a representação do espaço e o reconhecimento do que é
transmitido do mundo exterior. Nesse ponto, ao analisar os estímulos sensoriais dos relatos dos informantes do estudo 1,
o uso do tátil não foi mencionado. Isso porque praticamente inexiste na trajetória do ensino superior, assim como o uso do
Braille. Segundo eles, o uso do notebook com leitor de tela na sala de aula foi mais prático e rápido, pois o custo, o
volume e o tempo para a transcrição para o Braille foram suprimidos. Além disso, eles podiam receber o material ao
mesmo tempo que os demais colegas. Se era impresso, podiam utilizar o celular para digitalizar e transformar em texto
para uso com o leitor de tela. Contudo, quando o conteúdo era em vídeo, apesar de contar com a parte sonora, na sua
maioria não possui audiodescrição. Por conseguinte, o estudante perde boa parte da informação o que pode ser
prejudicial quando o contexto do cenário é importante para criar significado do que está sendo aprendido.

Na aprendizagem de Geometria, as experiências proporcionadas por objetos tridimensionais e tecnologias assistivas
hápticas permitiram reconhecimento pela interação no game (Petridou, Blanchfield e Brailsford, 2011). Ao passo que em
Jafri, Aljuhani e Ali (2015) utilizou-se objetos 3D, informações em Braille e som. Experiências aparentemente mais ricas
que as mencionadas pelos participantes do estudo 2. Para esses, o tato foi o sentido mais utilizado. Sem o uso dos
objetos tateáveis, não teria sido possível compreender os conceitos que fazem parte do conteúdo por sua natureza visual.
Para esse grupo de estudantes, as tecnologias podem auxiliar o cego na obtenção de mais informações no processo de
aprendizagem no uso de objetos tateáveis, mas elas sozinhas não são suficientes.

Para obter uma visão mais abrangente, a Tabela 4 mostra o mapeamento das informações encontradas na literatura e nos
relatórios dos estudos 1 e 2, no que tange às tecnologias, conteúdos, aspectos sensoriais envolvidos, experiências e
mídias.
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TABELA 4. COMPILAÇÃO DOS ACHADOS. FONTE: ELABORAÇÃO DAS AUTORAS.
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contexto digital

Aprendizagem

de Geometria
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que as mencionadas pelos participantes do estudo 2. Para esses, o tato foi o sentido mais utilizado. Sem o uso dos
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aprendizagem no uso de objetos tateáveis, mas elas sozinhas não são suficientes.

Para obter uma visão mais abrangente, a Tabela 4 mostra o mapeamento das informações encontradas na literatura e nosPara obter uma visão mais abrangente, a Tabela 4 mostra o mapeamento das informações encontradas na literatura e nosPara obter uma visão mais abrangente, a T
relatórios dos estudos 1 e 2, no que tange às tecnologias, conteúdos, aspectos sensoriais envolvidos, experiências e
mídias.
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Tecnologia

Podcast, jogo, interface tátil e sonora, dispositivo tátil e sonoro, dispositivo

háptico, Ambiente virtual de aprendizagem, Sistema de reconhecimento

3D, Módulo de imersão para modelagem textual.

Ambiente virtual de aprendizagem,

podcast.
Não utilizada

Conteúdo História, Química, Desenvolvimento de sistemas, Geometria.

Disciplinas dos cursos de Psicologia,

Administração, Jornalismo, Análise e

desenvolvimento de sistemas.
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Aspectos

sensoriais

envolvidos

Auditivo (som, voz)

Visual

Tátil (vibração, forma, textura, volume, dimensão)

Auditivo

Tátil (forma,

textura, volume,

dimensão)

Experiência
Navegação, exploração, reconhecimento, criação, orientação,

mapeamento, colaboração, simulação.

Navegação, reconhecimento,

orientação.
Reconhecimento

Mídia Texto, áudio, material 3D. Vídeo, texto.
Texto, material

concreto.

Esse mapeamento evidencia o quanto a multimodalidade, e mais especificamente, as tecnologias multimodais podem
proporcionar experiências de aprendizagem proveitosas para todos os estudantes. Afora a ampliação de conhecimento,
elas favorecem a integração, a colaboração e, principalmente, a inclusão. Contudo, há um longo caminho a ser percorrido
que passa pela diversificação das modalidades no planejamento de conteúdos a serem disponibilizados para os
estudantes.

Considerações Finais

Nesse trabalho, buscou-se identificar o papel das tecnologias na aprendizagem de estudantes com deficiência. Assim
sendo, constatou-se um papel relevante principalmente utilizando-se as multimodais. Elas favorecem a ampliação dos
sentidos, desenvolvem habilidades relacionadas ao reconhecimento que permitem a exploração do mundo exterior.
Contudo, ainda são pouco aproveitadas nas escolas brasileiras tendo em vista o predomínio do texto. Por isso,
recomenda-se como proposta de ação, a sensibilização de professores por meio de oficinas que utilizem recursos e
tecnologias multimodais.

À guisa de conclusão, o estudo permitiu identificar que:
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(a) trabalhos sobre interfaces multimodais na educação de estudantes com deficiência ainda é incipiente,
visto que foram encontradas poucas publicações internacionais e somente uma nacional;
(b) os relatos mostraram que a multimodalidade pode proporcionar experiências de aprendizagem que
envolvem navegação e exploração; auxiliam na orientação e reconhecimento;
(c) há um progresso tímido do uso de recursos multimodais, ainda voltado ao acesso e reconhecimento.
Entende-se que há a necessidade de desenvolvimento para outros patamares como imersão, criação
colaborativa e compartilhamento;
(d) nas disciplinas que envolvem representações visuais, a exemplo da Geometria, há necessidade de
integração entre o tato e as tecnologias para que juntas elas possam auxiliar na aprendizagem de alguns
conceitos e no desenvolvimento da autonomia do estudante;
(e) há realidades diferentes que envolvem a natureza das disciplinas, o domínio dos professores e as
necessidades dos estudantes que precisam ser equacionadas para ajustes caso a caso.
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Considerando-se que nada é definitivo, abre-se oportunidade para pesquisas que promovam soluções multimodais.

As limitações nesse trabalho estão em não investigar estratégias pedagógicas apropriadas para lidar com as tecnologias
multimodais; focar na deficiência visual, tendo em vista a possibilidade de encontrar estudantes com outras deficiências
em uma sala de aula.

Para trabalhos futuros, sugere-se:

(a) investigação sobre o uso de tecnologias multimodais na educação básica e superior contemplando outros
tipos de deficiência;
(b) estudos voltados para o desenvolvimento de recursos digitais multimodais;
(c) design para experiência (de uso e de aprendizagem) do estudante com deficiência.

Há um longo percurso para que a inclusão constitua um processo natural. Os estudantes com deficiência visual já utilizam
diversas modalidades para estudar, trabalhar e interagir com o mundo. Cabe a nós educadores e desenvolvedores o
papel de agentes de mudança, da apropriação de literacias e a expressão em diferentes modalidades. Assim, passo a
passo, estaremos construindo um mundo melhor utilizando a Educação como base para a inclusão.
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Educação Ambietal e Gamificação: Uma proposta de objeto de
aprendizagem gamificado para conscientização da reciclagem
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Resumo: Este artigo aborda o desenvolvimento de um aplicativo de objetos de
aprendizagem gamificado, para apoiar os processos educacionais referentes a
educação ambiental, com a finalidade de conscientizar sobre a importância da
reciclagem. A proposta possui dois momentos, no primeiro, composto pelos
desafios I, II e III. Neles, as atividades serão realizadas em cenários virtuais e em
sala de aula. No segundo, composto pelo desafio IV, as atividades serão
realizadas extraclasse, no pátio da escola. A pesquisa foi desenvolvida a partir
dos conceitos de gamificação e aspectos estéticos no projeto de games, visando
estimular o engajamento e a motivação dos estudantes A validação terá apoio
das escolas do ensino fundamental, utilizando a taxa de engajamento, modelo
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educação ambiental, com a finalidade de conscientizar sobre a importância da
reciclagem. A proposta possui dois momentos, no primeiro, composto pelos
desafios I, II e III. Neles, as atividades serão realizadas em cenários virtuais e em
sala de aula. No segundo, composto pelo desafio IV, IV, IV as atividades serão
realizadas extraclasse, no pátio da escola. A pesquisa foi desenvolvida a partir
dos conceitos de gamificação e aspectos estéticos no projeto de games, visando
estimular o engajamento e a motivação dos estudantes A validação terá apoio
das escolas do ensino fundamental, utilizando a taxa de engajamento, modelo
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ARCS e estudo longitudinal, que envolve a aplicação de questionários compostos
por variáveis de natureza objetiva, descritiva e afirmativa.

Palavras-chave: Educação ambiental; gamificação; Objeto de aprendizagem.

Introdução

Os recursos naturais são considerados um grande patrimônio da sociedade, logo,
a Educação Ambiental (EA), desde a sua regulamentação como Política Nacional
de Educação Ambiental(PNEA), vem se tornando uma prática social, voltada a
preservação dos recursos naturais. Neste contexto, cabe a escola oferecer os
meios para que os estudantes possam criar uma consciência comprometida com
o meio ambiente. Para isso é preciso trabalhar as questões ambientais, promover
ações de integração, divulgação e discussão das atividades desenvolvidas, além
de elaborar uma política ambiental para a escola. Embora a conscientização
ambiental seja uma tarefa complexa, pois nela influenciam múltiplos fatores como
os culturais, econômicos, sociais e institucionais (RUSCHEINSKY, 2009), os
professores precisam transformar os hábitos, mobilizando os estudantes para
formação da consciência ambiental.

Diversas metodologias foram apresentadas para ministrar este conteúdo nas
escolas, por exemplo, a metodologia participava e dialógica que fortalece o papel
político da escola, ao envolver as bases da comunidade. Outra estratégia trabalha
com a união entre sustentabilidade e gestão participativa através da abordagem
metodológica conhecida como Aprendizagem Social (JACOBI, 2009). Por fim, a
gamificação se apresenta como opção metodológica promissora para trabalhar os
conteúdos da EA nas escolas.

Este trabalho propõe uma plataforma para apoiar os processos educacionais
referentes a educação ambiental, no tangente a conscientização da importância
da reciclagem, utilizando os conceitos de gamificação e elementos de design de
jogo, visando criar um aplicativo que estimule o interesse e a atenção dos
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estudantes dentro e fora da sala de aula e ao mesmo tempo possa incentivar a
continuação do aprendizado. Entretanto, não é objetivo deste trabalho que o
estudante apenas se sinta em um jogo, ou entre em uma disputa por notoriedade
e status, mas sim, causar uma mudança de comportamento dos estudantes,
motivando ao estudo e busca por conhecimento fora da sala de aula. O artigo
apresenta um breve aporte teórico sobre as áreas envolvidas (educação
ambiental, gamificação e Objetos de Aprendizagem), a análise da modelagem do
OA gamificado e as considerações finais.

67

Aporte Teórico

Nesta seção serão apresentados os princípios teóricos necessários a
compressão desta pesquisa, tais como: Educação Ambiental, Gamificação e
Objeto de Aprendizagem.

A sociedade mundial começou a se preocupar com o meio ambiente durante a
revolução industrial, que se espalhou por grande parte do planeta durante todo o
século XIX. Inúmeras indústrias exigiam enorme demanda por matéria prima,
ocasionando uma degradação massiva do ambiente. Com o surgimento dos
movimentos ambientalistas, no século XX, a educação ambiental foi reconhecida
como estratégia minimizadora dos problemas ambientais (SILVA, 2014).

No Brasil a regulamentação da Política Nacional de Educação Ambiental(PNEA),
foi instituída pela Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, Art. 1o, que define a
Educação Ambiental(EA) como um processo em que o indivíduo e o coletivo
constroem valores sociais, conhecimento, habilidade, atitudes e consequências
voltadas para a educação do meio ambiente (BRASIL, 1999). Neste sentido,
Lopes, Bispo e Carvalho(2009) afirmam que a educação ambiental é
transformadora de valores e atitudes dos seres humanos, cambiando para
melhorar os hábitos rotineiros, oferecendo conhecimento para conscientização ao
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meio em que vivemos, pensando no equilíbrio e na melhoria de qualidade de vida
da sociedade.

Visto a importância do tema, a PNEA, Art. 2o relata que a educação ambiental é
“[...] um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo
estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL, 1999).

Nesse sentido, com a finalidade de constatar a expansão das discussões
ambientais nas instituições de ensino, em 2001 o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), incluiu uma questão no Censo
Escolar: 4  “a escola faz educação ambiental?”. Já em 2004 concluiu-se que 94%

das escolas do ensino fundamental, diziam praticar a EA, seja por meio da
inserção temática no currículo em projetos ou até mesmo em disciplina
específica.

Para inserir a EA nos currículos escolas são empregadas diversas metodologias,
uma metodologia participava e dialógica, que trabalha, por exemplo, os temas de
gestão ambiental participativa, tratando da distribuição de água, contaminação e
escassez (JACOBI, 2009). Outra estratégia metodológica é o “aprender junto para
compartilhar”, através da reflexão crítica, que trata principalmente da participação
coletiva e do diálogo entre os atores envolvidos (CRAPS, 2003). Por fim, a
gamificação se apresenta como opção metodológica alternativa para incentivar a
participação dos alunos nos conteúdos que envolvem a EA(BUSARELLO;
ULBRICHT; FADEL, 2014).

De acordo com Zichermann e Cunningham (2011) a gamificação inicialmente foi
utilizada em marketing e aplicações para web, com a finalidade de motivar,
engajar e fidelizar clientes e usuários. Atualmente ela se tornou um fenômeno
emergente, em diversas áreas do conhecimento, dentre elas a educação.
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No cenário dos jogos, no qual a gamificação é derivada, o Brasil apresenta um
aumento considerável no número de jogadores, por isso, a teoria de jogos vem
sendo amplamente debatida por áreas como a educação, a psicologia e a
comunicação. Neste sentido, ela constitui-se como possibilidade para impulsionar
a aprendizagem, a partir da utilização de artefatos que contemplam o desafio, o
prazer e o entretenimento.

68

O sucesso da gamificação está na utilização de elementos tradicionais dos jogos,
como narrativa, sistema de feedback, sistema de recompensas, conflito,
cooperação, competição, objetivos e regras, níveis, tentativa e erro, diversão,
interação e a interatividade. Todos estes elementos têm a finalidade de obter um
alto nível de engajamento e motivação dos participantes.

Geralmente a gamificação é definida como sendo uma estratégia que usa de
elementos de jogos e suas mecânicas em situações que normalmente não são
consideradas jogos (SCHLEMMER, 2014). No contexto educacional a
gamificação corresponde ao uso dos elementos dos jogos para proporcionar o
engajamento dos alunos, a motivação nas ações, e a promoção da aprendizagem
e resolução de problemas (KAPP, 2012).

Ao aplicar a gamificação no processo de ensino, seja em sala de aula ou em
Objetos de Aprendizagem (OAs), faz-se necessário deixar bem claro as
estratégias para fomentar o aprendizado, como a distribuição das pontuações nas
atividades, apresentar feedback e encorajar a colaboração. Contribuindo no
desenvolvimento de artefatos gamificados, Vianna et al. (2013) destaca quatro
características da mecânica dos jogos essenciais na gamificação:

a) Meta – Refere-se as atividades realizadas pelos jogadores, como a
conclusão dos desafios em uma tarefa ou vencer adversários.
b) Regras - Define as funcionalidades do jogo, fornecendo ao jogar as
possibilidades de ações no cenário.
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c) Feedback - retorna informações sobre os acertos/erros do jogar,
mostrando o progresso de acordo com as tarefas realizadas.
d) Participação voluntária - o jogador tem de estar de acordo com as
metas, regras e o modelo de feedback proposto.

Além das mecânicas supracitadas, grande parte das pesquisas que abordam os
conceitos de OAs gamificados estabelecem alguma forma de recompensa para o
jogador, tais como medalhas, níveis, quadros de liderança, metas e pontos.

A utilização de OAs constituem uma proposta recente no cenário educacional
brasileiro, embora surgiram em meados da década de 2000, já foram realizadas
diversas pesquisas e lançados inúmeros conceitos sobre a temática. Atualmente
os OAs são considerados elementos importantes para a educação, pois eles
surgem como recursos catalizadores da reestruturação de práticas pedagógicas,
possibilitando o surgimento de novas formas de refletir sobre o uso da
informação, comunicação e interação (CARNEIRO; SILVEIRA, 2014).

O termo OAs é utilizado para descrever materiais didáticos desenvolvidos para
apoio aos processos de ensino e aprendizagem. Embora não haja uma definição
consensual sobre OAs, eles são frequentemente definidos como sendo qualquer
entidade, digital ou não digital, que pode ser utilizado, reutilizado ou referenciado
para a aprendizagem, educação ou treinamento (IEEE, 2003). Em se tratando
dos digitais correspondem a imagens, vídeos, páginas web, animações ou
simulações. Já os não digitais são: cartaz, maquete, canção, ato teatral, apostila,
livro ou até mesmo um jornal.

69

Os objetos são considerados de aprendizagem, independentemente de ser digital
ou não digital, quando eles trazem informações sobre a construção do
conhecimento, explicitam os seus objetivos pedagógicos e estejam estruturados
de tal forma que possam ser reutilizados e recombinados com outros objetos de
aprendizagem. Neste sentido, pode-se usar como recurso didático um só objeto
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de aprendizagem, bem como este objeto pode ser agregado a outros objetos de
aprendizagem relacionados ao mesmo conteúdo (assunto), formando um novo
objeto de aprendizagem (PARREIRA; FALKEMBACH; SILVEIRA,2018).

Estado da Arte

A seguir apresentam-se alguns trabalhos relacionados ao OA gamificado
desenvolvido neste trabalho: "EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GAMIFICAÇÃO: Uma
proposta de objeto de aprendizagem gamificado para conscientização da
reciclagem", sendo estes o Coletando e Reciclique.

É possível encontrar diferentes trabalhos desenvolvidos na área de reciclagem,
como a proposta deste trabalho foi a desenvolver um OA, fez-se necessário
observar algumas características na hora da seleção, tais como: tema a ser
trabalhado, o nível de dificuldade de acordo com a faixa etária da criança,
interface motivadora, estímulo à interação e curiosidade, características que
podem estimular o educando, fazendo com que o mesmo tenha vontade em jogar
e aprender ao mesmo tempo. A partir destas características foram selecionados
os trabalhos apresentados abaixo.

Segundo Andrade (Andrade et. al. 2012), o jogo Coletando surgiu a partir da
necessidade de produzir materiais lúdicos para facilitar o aprendizado sobre a
Educação Ambiental. Coletando é um jogo desenvolvido para dispositivos
móveis, que utiliza a função touch screen, disponível em smartphones, celulares
e tablets, promovendo uma maior interação do jogador ao jogar algum objeto na
lixeira, pois o touch screen permite arrastar os objetos. A Figura 1 apresenta os
personagens básicos do jogo, que são as diferentes latas de coleta seletiva do
lixo.
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lixo.
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Figura 1. Personagens do Jogo Coletando – Fonte: (ANDRADE et al., 2012)

O jogo acontece em um ambiente simulando uma usina de reciclagem, onde não
havia coleta seletiva, o que poluía o ar e impossibilitava a reutilização dos
materiais recicláveis. Neste contexto, o jogo surgiu para propor que o usuário faça
a coleta seletiva dos materiais de maneira correta, tendo como desafios a
velocidade da esteira e o tempo limite de cada tarefa. A cada novo nível uma
nova lixeira explicativa é exibida na tela, detalhando a finalidade de cada lixeira. A
cada acerto do material nas lixeiras corretas o jogador ganha uma ferramenta, a
qual lhe fornece acesso a tutoriais para construir novos objetos feitos por ele com
a reutilização do lixo, motivando o aluno a conseguir um bom número de
ferramentas, criar objetos e permanecer no jogo. A Figura 2 apresenta a interface
com a esteira e diferentes objetos para reciclagem. O jogo foi desenvolvido com a
ferramenta Construct 2 5 .
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Figura 2. Tela do jogo onde as lixeiras são apresentadas Fonte: (ANDRADE et al., 2012)

Figura 1. Personagens do Jogo Coletando – Fonte: (ANANA DRARAR DE et al., 2012)
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Figura 2. TeTeT la do jogo onde as lixeiras são apapa resentadas Fonte: (ANANA DRARAR DE et al., 2012)



15/05/2020 CINAHPA EBOOK

https://producao.ciar.ufg.br/ebooks/cinahpa_a_inovacao_emergente/artigo_8.html 9/19

O jogo Reciclique tem, como objetivo, a assimilação da coleta seletiva do lixo, por
meio das cores que são associadas a um tipo de resíduo sólido ou material
orgânico. O jogo foi desenvolvido por meio do Game Maker, software utilizado
para o desenvolvimento de jogos (BRAZÃO et al., 2010).

O jogo foi dividido em 3 (três) fases, com a passagem de fases a velocidade vai
aumentando e uma nova janela é aberta. Na primeira parte da Figura 3 (a), é
mostrado o menu inicial do jogo, onde pode-se escolher em obter ajuda, jogar, ver
pontuação ou sair do jogo. Na segunda parte(b) é apresentado as fases do jogo,
no caso da figura 3-b, apresenta-se a fase inicial do jogo, onde tem-se apenas
uma das janelas abertas e a personagem está recolhendo o objeto no chão, o
qual deverá colocar na lixeira correta fixada no cenário do jogo.

Figura 3. Telas do Jogo Reciclique apresentando menu inicial e fases do jogo. Fonte: (BRAZÃO et al., 2010)

Análise do Protótipo Desenvolvido

O objeto de aprendizagem gamificado para conscientização da reciclagem,
denominado ed!ECO, foi pensado como processo educacional, associando a
motivação intrínseca (emocional) e extrínseca (desafios I, II, III e IV) de cada
participante, com o desígnio de melhorar o engajamento e o interesse do
estudante sobre o tema reciclagem. Utilizou-se também a apresentação de
feedback ao longo do processo de aprendizagem, com a finalidade de torná-lo
divertido e cativante. Neste cenário, objetivando manter os padrões essenciais da
mecânica dos jogos, na gamificação, utilizou-se meta, regras, feedback e a
participação voluntária dos estudantes (LI; FITZMAURICE, 2012). Além disso, o
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OA gamificado contempla também a definição de interface, onde foram definidos
os personagens e os elementos gráficos.

71

Ao analisar a Figura 4, que apresenta a arquitetura de alto nível do ed!ECO,
observa-se que tanto o professor quanto o aluno acessam o OA na tela inicial, a
diferença entre os login é que o professor tem acesso as configurações dos
desafios e aos critérios de avaliação. Já os alunos acessam os desafios, dicas e
recompensas. Os desafios I, II, e III necessariamente não precisam ser
realizados, já o desafio IV deve ser feito. Em todos os desafios o aluno pode
solicitar a apresentação de dicas e ao término são ofertadas as recompensas
como prêmios, que são formas de medir o desempenho do jogador através de
atribuição de pontuação.

Figura 4. Arquitetura de Alto Nível do OA. Fonte: Os autores, 2019. Fonte: Elaborado pelos autores

Avançando na análise, a figura 5 apresenta as telas gráficas do ed!ECO. Ao
acessar o perfil do aluno é fornecido a possibilidade de personalizar a forma de
comunicação entre o OA e o estudante (cego ou com alguma deficiência visual ou
surdo). Neste cenário é possível escolher uma das alternativas como libras ou
audiodescrição. No ícone prêmios é possível acessar os vários prêmios que são
ofertados ao longo do processo de aprendizagem. As dicas apresentam
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informações referentes a cada um dos desafios, podendo ser apresentadas em
mídia textual ou vídeo. No ícone desafio o jogador pode iniciar em I, II, III ou IV,
sendo que os desafios I, II e III são opcionais e IV obrigatório.

Figura 5. Representação gráfica das telas do OA Fonte: Os autores, 2019. Fonte: Elaborado pelos autores

72

Inicialmente, as ações são realizadas individualmente e em sala, onde o jogador
está imerso nas atividades propostas, em cenários virtuais, que são subdivididos
em três desafios: I) Conceitos iniciais, II) Destinação correta dos resíduos sólidos,
III) Seleção adequada das lixeiras. Posteriormente, em um segundo momento as
atividades são extraclasse, em cenário real e em grupo, sendo composta pela
fase IV) Desafio em ambiente externo. Em cada um dos níveis, supracitados, será
abordado a conscientização da reciclagem, tendo como premissa básica a coleta
seletiva de lixo. O OA proposto aborda a utilização de cinco lixeiras, sendo
classificadas como: vermelha (materiais como plástico e isopor), azul (materiais
como papel, papelão e cartolina), verde (apenas vidro), marrom (material
derivado organicamente) e amarela (metais) (SKALEE et. al, 2017).

A seguir será detalhado cada um dos desafios propostos. No desafio I, conforme
apresentado na figura 6, é apresentado os conceitos iniciais sobre educação
ambiental, focando na reciclagem de resíduos sólidos, culminando na
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apresentação de um vídeo ou descrição textual sobre educação ambiental. Ao
final é ofertado ao estudante um troféu como recompensa por finalizar o desafio.

Figura 6. Conceitos iniciais. Fonte: Os autores, 2019. Fonte: Elaborado pelos autores

No desafio II, de acordo com a figura 7, o estudante estará imerso em um cenário
virtual, onde as possíveis dúvidas são esclarecidas por meio de informações
textual. Neste desafio, ao ser apresentada uma das lixeiras, de forma aleatória, o
jogador deve escolher corretamente os resíduos, sendo recompensado por cada
escolha correta.

Figura 7. Destinação correta dos resíduos sólidos. Fonte: Os autores, 2019. Fonte: Elaborado pelos autores

73

Durante o desafio III, conforme a figura 8, são acrescidas novas regras, nele as
ações possuem limite de tempo para serem executadas, além de responder um
questionário composto por três variáveis de natureza objetiva, referentes ao
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tempo médio de decomposição de cada resíduo na natureza. Nesta fase os
resíduos surgem de maneira aleatória e o jogador verifica se lixeira está correta
para armazená-los.

Figura 8. Seleção adequada das lixeiras. Fonte: Os autores, 2019. Fonte: Elaborado pelos autores

Por fim, a fase IV, conforme apresentado na figura 9, onde o cenário é externo a
sala de aula, o professor da disciplina define cinco pontos e captura suas as
coordenadas geográficas por meio do google maps, disponível App, deixando em
cada ponto um qr-code. De posse do qr-code o App faz a leitura, e na sequência
é apresentado dicas para cumprir a tarefa de reciclagem, por exemplo, a posição
geográfica do próximo ponto e quais resíduos sólidos devem ser coletados.

Figura 9. Desafio em ambiente externo a sala de aula. Fonte: Os autores, 2019. Fonte: Elaborado pelos

autores

Após a finalização de todos os desafios, os pontos são somados e ranqueados,
vence o jogador que possuir maior pontuação
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Considerações Finais

O tema geral pesquisado neste trabalho está alicerçado em três grandes áreas:
educação ambiental, objetos de aprendizagem e gamificação. Cabe ressaltar que
cada uma destas áreas se relaciona com outras questões bem mais abrangentes,
para nortear a pesquisa elaborou-se a seguinte questão: Como criar um objeto de
aprendizagem gamificado voltado para educação ambiental, que seja engajador e
motivador, com a finalidade de desenvolver a conscientização da necessidade de
reciclagem?

Para responder tal questão utilizou-se primeiramente a metodologia de Revisão
Sistemática Integrativa da Literatura (RSIL), que ao final resulta na seleção de
artigos pela completude e pertinência ao tema, por meio de leitura dos títulos e
dos resumos, além da consulta a livros clássicos referente a questão. Em um
segundo momento, utilizou-se a metodologia de pesquisa Dissertação-Projeto,
com a finalidade de direcionar a implementação do protótipo. Segundo Ribeiro e
Zabadal (2010), nesta metodologia o pesquisador caracteriza um determinado
problema e desenvolve, então, um programa ou protótipo como prova de conceito
para a solução desse problema.

Após a análise da RSIL, foi construída uma proposta que emprega algumas das
mecânicas de jogos, OAs e conhecimento de educação ambiental para a modelar
o OA gamificado. A escolha do OA gamificado ocorreu por conta da necessidade
de alinhar os interesses dos criadores de objetos de aprendizagem, com as
motivações dos usuários. Tal alinhamento é proporcionado pelo ambiente que
resulta da gamificação, ou seja, da utilização dos mecanismos dos jogos, pois
eles trabalham com as emoções e desejos dos estudantes, tornando uma
poderosa ferramenta para o engajamento do indivíduo (ZICHERMANN,
CUNNINGHAM,2 011).

O OA proposto resultará em um aplicativo que será gerado para diferentes
plataformas de Sistema Operacional (Microsoft Windows, Linux e MacOs), logo,
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nas etapas I, II e III será utilizada a ferramenta Construct 2 e durante a
implementação da etapa IV será utilizada a ferramenta NodeJS 6 .

Após concluir a implementação e realizar os testes, o aplicativo será validado
com o apoio de três escolas a serem definidas, tendo como público alvo os
estudantes do ensino fundamental que estejam cursando a 3°, 4° e 5° série, de 8
a 10 anos. Considerando que esta proposta deve ser validade de acordo com a
percepção dos estudantes sobre o OA, foram inseridas três validação distintas.

Na primeira, será quantizado a natureza engajadora do OA nas etapas I, II, III e
IV por meio da métrica denominada de taxa de engajamento, que ser será
alicerçada no trabalho de Zotti (2014). Na segunda validação, será usado o
modelo ARCS(Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) cuja finalidade é
validar a motivação, resultando em um questionário composto por
variáveis(perguntas) de natureza objetiva, abordando questões referentes a
atenção, relevância, confiança e satisfação (SAVI,2011).. Por fim, para avaliar o
impacto proporcionado pelo OA na aprendizagem dos estudantes, no tangente a
educação ambiental, será aplicado o estudo longitudinal em um período que inicia
antes da etapa I e após a etapa IV. Inicialmente será aplicado um questionário
que contempla questões de ordem pessoais e sobre educação ambiental,
composto por variáveis de natureza objetiva, descritiva e afirmativa. Por fim, será
aplicado outro questionário envolvendo somente o tema educação ambiental. Os
questionários serão compostos por variáveis de natureza objetiva, descritiva e
afirmativa.

75

Atualmente a equipe do projeto está trabalhando no desenvolvimento das
interfaces gráficas, no estudo de diferentes frameworks que serão empregados e
na implementação do OA gamificado e na criação dos três protocolos de
validação. Além disso, estão sendo estudadas as propostas de acessibilidade
digital a serem implementada no OA destinadas aos estudantes cegos (ou com
alguma deficiência visual) e surdos.
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Atualmente a equipe do projeto está trabalhando no desenvolvimento das
interfaces gráficas, no estudo de diferentes frameworks que serão empregados e
na implementação do OA gamificado e na criação dos três protocolos de
validação. Além disso, estão sendo estudadas as propostas de acessibilidade
digital a serem implementada no OA destinadas aos estudantes cegos (ou com
alguma deficiência visual) e surdos.
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