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O Contexto da Informação, é toda a informação presente ou acessível no
evento de aprendizagem. Considera-se portanto as fontes de pesquisas como livros,
internet, textos, parágrafos, imagens, animações, áudios e até mesmo pequenas
frases. Estas informações colaboram para um contexto que traduz significado à
informação, constituindo o conhecimento. O Contexto da Instituição são aspectos os
relacionados com o sistema sócio-econômico e as relações de poder onde a
aprendizagem acontece. Do ponto de vista do professor que planeja a instrução, este
contexto pode dificilmente ser alterado ou influenciado, pelo que tem de ser levado
em conta cuidadosa e sistematicamente. O Contexto da Comunidade, é o contexto
que se tem em conta aspectos tecnológicos para a criação de redes de colaboração
no desenho de ambientes de aprendizagem. Conhecer e estruturar os processos sob
a perspectiva do Contexto da Comunidade é colaborar para que a comunicação entre
os alunos favoreça a criação e o fortalecimento de comunidades de aprendizagem.
Estas quatro diferentes perspectivas quanto a composição do contexto,
constitui, segundo Duchastel & Molz, (2005) os quatro quadrantes da aprendizagem
que pode ser encarado como um modelo de prescrição e emergência. Prescrição na
medida em que fornece indicações, clarifica objetivos, mantém a coerência e
relevância, e de emergência, de modo a deixar espaço para novas iniciativas e
emergência ou surgimento de trajetórias criativas, resultantes de uma aprendizagem
coletiva e da construção de conhecimento compartilhado, tão comum em nosso
ambiente contemporâneo formado por indivíduos nativos digitais.

2. As abordagens: Usabilidade, Design Centrado no Usuário e Design de
Experiência.
Oriunda dos estudos de Ergonomia, a Usabilidade é, segundo Memória (2005), a
capacidade, em termos funcionais e humanos, de um sistema ser usado. O dicionário
Houais (2004) aponta que usabilidade é a facilidade com a qual um equipamento ou
programa pode ser usado.
As metas de Usabilidade visam auxiliar no aprimoramento dos sistemas
computacionais. Usabilidade, segundo a ISO 9241, é a capacidade que um sistema
interativo oferece a seu usuário, em determinado contexto de operação, para a
realização de tarefas de maneira eficaz, eficiente e agradável (CYBIS, BETIOL,
FAUST, 2007). As metas de Usabilidade definidas segundo Preece, Rogers e Sharp
(2005, p.35-37) são as seguintes: ser eficaz no uso (eficácia); ser eficiente no uso
(eficiência); ser segura no uso (segurança); ser de boa utilidade (utilidade); ser fácil
de aprender (learnability); ser fácil de lembrar como se usa (memorability)”.
Desmet e Hekkert(2007) afirmam que o conceito de usabilidade é relevante
para abordagens de design centrado no usuário porque foca na relação entre o
usuário (e suas habilidades) e o produto. Adotar a Usabilidade como ponto de partida
em qualquer projeto de design, requer do designer e sua equipe uma filosofia de
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trabalho para a tomada de decisões. Esta filosofia, conhecida como Design Centrado
no Usuário, considera o ser humano como ponto central de projeto.
A abordagem de Design Centrado no Usuário, preocupa-se em formar bases
para se evitar situações de confronto entre o usuário e o produto do design. Norman
(1988) define que esta abordagem tem como princípio uma filosofia baseada nas
necessidades dos interesses do usuário, com uma ênfase em fazer produtos
utilizáveis e compreensíveis. Assim o autor aborda, obrigatoriamente, os aspectos da
boa usabilidade em qualquer tipo de produto que o design propõe-se a realizar. A
evolução natural dos estudos conduzidos por esta visão da experiência, evidenciou o
que Norman batizou de Design Emocional constituído por três camadas de apelo. As
três camadas são conhecidas como a camada Visceral, a camada Comportamental e
a camada Reflexiva.
Resumidamente, Norman instrumentaliza a maneira como os produtos são
configurados com o intuito de gerar emoções. Segundo o autor, a camada visceral
relaciona-se diretamente com a estética visual, assim como a camada
comportamental relaciona-se com o uso pragmático e usabilidade do produto, e que
a camada reflexiva tem o papel hedônico responsável por ativar elementos de
identificação, estimulação emocional, e evocação de memórias.

Figura 03 – Níveis de processamento do cérebro humano. (Norman 2008).

A abordagem de Design Centrado no Usuário, ganhou rumos específicos e
diferentes nomenclaturas na literatura, dado os aspectos multidisciplinares que
compõem a cognição e a ergonomia, o que influenciou diferentes áreas do
conhecimento. A boa experiência, ou a experiência do usuário, ou o design de
experiência do usuário é então o principal foco contemporâneo do design de
hipermídia. De acordo com McLellan (2000) o Design de Experiência é o ato de
orquestrar experiências que são funcionais, engajadoras, atrativas e memoráveis.
Diversos autores definem a experiência do usuário, dentre eles destacam-se
Mike Kuniavsky e Jesse James Garrett, por abordar o tema claramente ainda sob a
perspectiva do Design Centrado no Usuário. Para Kuniavsky,
A experiência do usuário é a totalidade da percepções dos usuários almejados
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conforme eles interagem com um produto ou serviço. Estas percepções incluem
eficácia (quão bom é o resultado?) eficiência (quão veloz ou barato é?), satisfação
emocional (quão bem me sinto?) e a qualidade do relacionamento entre a entidade que
cria o produto e serviço (que expectativas são criadas para interações subsequentes?)
(KUNIAVSKY, 2010)

Na visão de Mike Kuniavsky, a experiência do usuário depende de uma visão
que transcenda as métricas ergonômicas, atitudinais e visuais de maneira que inclua
todas as facetas que o público desejado considera relevante para uma experiência. É
através de compreensão do público desejado que se elenca os fatores a serem
projetados e desenvolvidos. O grande foco deste tipo de abordagem, é fazer com que
desenvolvedores, designers e entes envolvidos entendam como o produto se
comporta no contexto de vida das pessoas e como as pessoas percebem o design
deste produto. Já para Garrett:
A experiência do usuário é a forma como o produto se comporta e é usado no mundo
real, ou seja, além de atentar para as funcionalidades e recursos, também deve-se
perceber como será o contato do usuário com o produto. (GARRETT, 2010)

Desta forma, qualquer esforço no sentido de design de experiência deve ter
como alvo o aumento da eficiência de duas maneiras, ao ajudar as pessoas a trabalhar
mais rápido e ao criar uma situação onde possa cometer uma menor quantidade de
erros de decisões. O autor ainda afirma que sua proposta de Design de Experiência
apóia-se fortemente na abordagem de Design Centrado no Usuário, quando afirma
que no projeto de hipermídias, cada tomada de decisão parte de uma ótica de
diferentes perspectivas sobre elementos constituintes, e que desta maneira o designer
pode garantir que conhece especificamente cada ramificação de suas decisões
(GARRET, 2010). Quando se trata de projetar a experiência do usuário em
hipermídias, Kuniavsky interessantemente recorre ao modelo de elementos da
experiência do usuário elaborado por Jesse James Garrett. Garret aponta que a maior
razão pela qual preocupar-se com design de experiência é que para os usuários, a
experiência de uso é o que importa. Se o designer não providenciar uma experiência
positiva de uso, os usuários passarão a não utilizar o produto.
Garret (2010) aponta especificamente que as hipermídias apresentam
uma dualidade básica. As hipermídias devem ser encaradas como uma plataforma,
onde deve ser observada a funcionalidade dos elementos e, ao mesmo tempo, estes
elementos devem ser considerados como meios de informação e define cinco planos
de atuação a partir desta dualidade. Estes planos, podem ser melhor compreendidos
na imagem a seguir.
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Figura 04 - Elementos e os Planos da hipermídia que compõem a experiência do
usuário. (Garret, 2010).
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3. Modelo proposto: Design de Experiência Educacional

Do ponto de vista do Design de Experiência do Usuário, observa-se que a Usabilidade
é um pressuposto embutido nas abordagens projetuais. A literatura de design
apresenta diferentes diagramas e abordagens que assumem em sua essência que
somente a boa usabilidade pode garantir uma boa experiência, que por sua vez, só
pode ser atingida a partir de uma filosofia de design centrado no usuário. Nesta
filosofia de trabalho, o foco de qualquer projeto do ponto de vista do Design, deve
adotar o usuário como o fator principal para todas as decisões quanto a dimensão e
configuração de sistemas interativos. Portanto, uma abordagem que considera o
Design Centrado no Usuário, a Usabilidade deve ser o fator desejável de aplicação.
Portanto, adota-se uma metodologia específica para o design de hipermídias sob a
perspectiva do design de experiência. Trabalhar sob a premissa da Usabilidade tornase o marco zero para a obtenção de boa experiência em Objetos Educacionais.
Do ponto de vista da Educação, o fator objetivado pelas diferentes perspectivas
é a aprendizagem, com foco na aquisição e composição do conhecimento. Ao migrar
para o meio digital, o conceito de aprendizagem passa por uma reformulação e
reconfigura-se para adaptar-se às novas tecnologia de informação e comunicação.
Esta nova perspectiva muda a maneira de projetar protocolos de
aprendizagem, pois apresenta um enfoque mais contextual, cada vez mais voltado
para o papel do estudante como investigador de um espaço colaborativo. A
aprendizagem, portanto, apropria-se da hipermídia como objetos de educacionais, e
os configura como ferramenta fundamental nas novas relações de ensino e
aprendizagem.
Se comparados, os métodos de Design de Experiência e os Contextos de
Aprendizagem partem do indivíduo para o seu contexto. Se por um lado, considerase os contextos tecnológicos de interface humano-computador, pela perspectiva da
hipermídia, os outros aspectos de singularidade de cada indivíduo e seu contexto
sócio-cultural são obrigatoriamente elencados ao compor o evento de aprendizagem.
Se não há o evento de aprendizagem, não se conhece o contexto, e por
conseguinte o conteúdo não faz relação com o aluno. Da mesma maneira, se não há
a compreensão das necessidades dos usuários e dos objetivos do produto, não se
define uma estratégia clara, e muito menos o escopo, a estrutura e a superfície de
uma hipermídia. O verdadeiro significado, parece surgir de uma postura que considera
um objeto educacional, prioritariamente como um evento dentro de seu contexto, onde
a experiência de aprendizagem hipermidiática emana a partir das relações contextuais
entre o indivíduo, sua realidade cotidiana e a facilidade com que as ferramentas
tecnológicas apresentam-se para uso, leitura e interação.
A abordagem de Design Centrado no Usuário e a perspectiva da Educação
Digital, corroboram para soluções que permitem humanizar o processo de seleção,
tratamento e apresentação de conteúdos para aprendizagem, que possibilitam novas
relações criativas e o compartilhar de cada uma delas. A possibilidade de novas
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construções simbólicas e metafóricas a partir do repertório significativo dos estudantes
somados às interfaces colaborativas possibilitadas pela hipermídia constróem um
novo cenário propício a experimentação, investigação, comentários e críticas.
No aspecto de objetos educacionais, as áreas do conhecimento de Design e
Educação são portanto interdependentes e potencializadoras entre si. A projeção do
Design de Experiência Educacional parece ser possível emergir desta abordagem.
Esta perspectiva fica ainda mais evidente quando combinamos as metodologias dos
elementos educacional intangíveis com a metodologia dos elementos tangíveis como
a hipermídia para proporcionar alto caráter de aprendizagem. Estes aspectos confiram
portanto um segundo panorama dualista, que chamaremos aqui dos elementos para
uma boa experiência em objetos educacionais hipermidiáticos observados na imagem
a seguir.

Figura 05 - Elementos para uma boa Experiência em Objetos Educacionais
Hipermidiáticos. Fonte: Elaboração do autor, adaptado de GARRET (2010)
FIGUEIREDO E AFONSO (2005), CROSS (2006).

Ao observarmos o esquema apresentado, as diretrizes básicas da Educação
Digital e da abordagem dos contextos de aprendizagem ficam evidentes e
organizadas entre duas perspectivas, a de tarefa e de informação. Os aspectos da
Educação Digital relacionam subsídios relativos a todo tipo de tarefa que o usuário
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deverá realizar. Considerar estes aspectos sob esta perspectiva é entender como e o
que se deve fazer dentro deste contexto.
Existe portanto, uma classe única de tarefas e atividades, decorrentes do tipo
de cenário a que aplica-se o Objeto Educacional. De outra maneira, que sentido faz
utilizarmos um espaço colaborativo para tarefas individualizadas e
descontextualizadas?
Por outro lado, com o enfoque em informação, precisa-se elencar os Contextos
de Aprendizagem. Investigar e apresentar conteúdos a partir dos contextos da
experiência, da instituição, da informação disponível e da comunidade sobre o
enfoque individual e coletivo, potencializa decisões a respeito das informações
necessárias que serão apresentadas em um objeto educacional. Assim, um objeto
educacional pode ser montado com uma mesma sequência projetual que respeite as
singularidades dos indivíduos e de suas realidades educacionais.
Na primeira camada, podemos verificar que cada etapa apresenta-se no
mesmo enfoque, pois se do ponto de vista da tarefa precisa-se ser vital, do ponto de
vista da informação se faz o levantamento do contexto da comunidade. O
mapeamento do que é significativo encontra subsídios para aplicação de tarefas
coerentes com o contexto abordado podendo haver transformação de
comportamento. A segunda camada, centrada no usuário correlaciona-se com o
contexto de informação, ressaltando a importância de colocar os indivíduos em
primeiro lugar, respeitando o acesso à informação e ampliando ou ajustando
repositórios para eventuais necessidades. A terceira camada, com tarefas situadas,
conectadas e contingentes, se estabelece em paralelo com o contexto da instituição.
Esta aplicação permite a proporção exata de interatividade e interação com o contexto
do curso oferecido pela instituição. A quarta camada, com tarefas interpretativas,
retóricas e performáticas, aponta para as limitações e possibilidades que o contexto
da experiência que cada usuário oferece. Assim, pode-se observar se haverá
necessidade de cursos de capacitação, treinamento e apoio ao uso NTICS e
principalmente ao uso crítico para constituir a boa aprendizagem. Somente a partir
destas quatro camadas, é que inicia-se a elaboração concreta da hipermídia, sobre a
orientação dos elementos da Experiência do Usuário, culminando assim em uma
hipermídia educacional.
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4. Conclusão
Brevemente analisados, observou-se-se que os elementos da Educação Digital, e do
levantamento dos Contextos de aprendizagem colaboram e corroboram com a
elaboração de hipermídias educacionais, como os objetos de aprendizagem. Em
termos de design de hipermídia, estes elementos combinam-se em etapas sob o
enfoque da tarefa e da informação, completando-se como um guia para elaboração e
seleção dos elementos abstratos dos objetos educacionais.
É fácil admitir que, entreter e emocionar sem o compromisso da aprendizagem,
pode ser uma via perigosa neste tipo de projeto. O equilíbrio portanto, deve surgir de
um silogismo básico. Um objeto educacional deve garantir boa experiência por
apresentar boa usabilidade porque proporciona boa aprendizagem a partir de boa
usabilidade. Esta constatação, confusa a princípio, pode ser melhor entendida se
invertermos a lógica desta afirmativa. Existe boa aprendizagem em objetos
educacionais sem boa usabilidade? Existe boa usabilidade em objetos educacionais
sem boa aprendizagem? Os objetos educacionais que dispomos atingem que nível de
satisfação a respeito de boa aprendizagem e boa usabilidade? Estas perguntas abrem
diversas discussões a respeito da usabilidade e educação, tema que foge das
limitações deste trabalho. As investigações mostram uma premissa simples e
determinada: Não se pode realizar o Design de Experiência de Objetos Educacionais
sem considerar a boa Usabilidade e boa Aprendizagem.
A pesquisa ainda apontou que buscar boa Usabilidade e boa Aprendizagem em
objetos educacionais hipermidiáticos ressalta a complexidade e a particularidade dos
processos mentais dos seres humanos. Se por um lado, existe a necessidade de
elencar fatores e elementos sequênciados que buscam garantir a aprendizagem pelo
planejamento da transmissão de informações, por outro, os sistemas de
aprendizagem dependem inevitavelmente de plataformas de acesso às informações,
constituindo interfaces entre o homem e o computador para o acesso ao raciocínio de
outros indivíduos em uma rede de comunicação e troca de conhecimentos.
Esta relação passa inevitavelmente pela composição de cinco aspectos
básicos, sendo eles: a informação a ser divulgada, a tarefa a ser realizada, o tempo
necessário para as atividades, os espaços possíveis para as interações e o conteúdo
elencado de maneira significativa. Cada um destes aspectos pode ser abordado de
diferentes perspectivas metodológicas, porém percebe-se que a perspectiva do
Design Centrado no Usuário pode trazer inovações sendo refinada para abordagens
educacionais. Do ponto de vista do Design Centrado no Usuário, a avaliação do
processo de ensino e aprendizagem começa desde o momento que inicia-se a
apresentação de conteúdo.
O primeiro passo está dado, somente uma disciplina com foco na boa
usabilidade será responsável por proporcionar boa aprendizagem. Isso ressalta a
importância que os profissionais envolvidos devem ter: Uma postura multidisciplinar e
extremamente aberta para apropriação de diferentes áreas do conhecimento devido
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à particularidade dos elementos que garantem boa usabilidade e os que garantem boa
aprendizagem. Não obstante, observou-se que a formação de todos os profissionais
envolvidos não é suficientemente voltada para a composição de objetos educacionais
hipermidiáticos, inseridos no ciberespaço sob a perspectiva da Educação Digital e
com a abordagem de Design Centrado no Usuário através das metodologias da
disciplina de Design de Experiência.
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Resumo – O desenvolvimento de materiais didáticos vem sendo ampliado
significativamente com a disseminação das tecnologias digitais, especialmente
com o surgimento de dispositivos móveis, que permitem aliar em suas interfaces as
potencialidades interativas da hipermídia e a portabilidade semelhante aos
materiais impressos. Contudo, neste contexto, aumenta a complexidade do
desenvolvimento de interfaces, sendo necessário compreender com maior
profundidade o tratamento das informações visuais, interativas e multimídia. Assim,
este trabalho pretende discutir a aplicação do design de informação no projeto de
materiais didáticos. Para isso, busca-se uma definição de design de informação e
analisam-se elementos de design gráfico que podem auxiliar este tipo de projeto.
Por fim, examina-se o design de informação dentro do contexto de projeto de
materiais didáticos interativos. Trata-se de uma pesquisa básica, qualitativa e
exploratória, utilizando-se basicamente pesquisa bibliográfica para discutir as
questões levantadas. Pretende-se que o trabalho contribua para o campo
elucidando alguns conceitos básicos a partir de autores variados, utilizando tais
informações para focar no desenvolvimento de materiais didáticos digitais.
Palavras-chave: Design, Design de Informação, Materiais Didáticos Interativos,
Interface.
Abstract – The development of teaching materials has significantly grown with the
digital technologies spread, especially with the emergence of mobile devices, which
allows combining on its interfaces the interactive potentials of the hypermedia and
the portability of printed materials. However, on this context, the complexity of
interface development has increased and it is necessary to have a deeper
understanding of the visual information treatment, interaction and multimedia.
Therefore, this paper aims to discuss the application of the information design on
teaching materials projects. For this, a definition of information design is sought and
the graphic design elements that can contribute to such project are analyzed. On
the end, the information design is examined on the context of interactive teaching
materials. It is a basic research, qualitative and exploratory, using basically
bibliographic research to discuss the pointed matters. It is indented that this work
contributes to the field elucidating some basic concepts from various authors, using
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such information to focus on the digital teaching materials development.
Keywords: Design, Information Design, Interactive Teaching Materials, Interface.

1. Introdução
O design de informação tem se tornado um ramo cada vez mais importante no
contexto do design de interfaces, uma vez que o desenvolvimento de softwares,
aplicativos e outros produtos digitais tem aumentado exponencialmente com a
facilidade de produção, distribuição e acesso a esses conteúdos. O desenho de
interfaces é parte essencial de projetos digitais, é por meio delas que o usuário se
relaciona com o que se pretende expor. E esses conteúdos podem ser tanto de
informação, entretenimento ou didáticos.
Este artigo pretende explorar a seguinte questão: como o design de
informação pode ser aplicado a interfaces de materiais didáticos interativos?
O crescimento em número e mesmo em complexidade dos projetos de
materiais didáticos interativos traz a necessidade de se discutir como estes podem
ser otimizados, partindo desde questões básicas de design gráfico até questões
mais específicas de interação.
O objetivo principal do artigo é, portanto, discutir como o design de
informação pode ser aplicado a materiais didáticos interativos. Como objetivos
secundários, tem-se: (i) definir e discutir design de informação; (ii) analisar
elementos de design de impressos que possam ser utilizados em projetos de design
de informação; e (iii) examinar o design de informação no contexto de materiais
didáticos interativos.
Trata-se de uma pesquisa básica, qualitativa e exploratória, utilizando
essencialmente pesquisa bibliográfica para se abordar os conceitos e questões. O
artigo contribuiu para a área de estudos do design de informação ao fazer uma
ligação entre essa, conceitos básicos de design gráfico e projetos de materiais
didáticos interativos.

2. Contexto e conceito
A comunicação é uma importante ferramenta para a humanidade desde as primeiras
civilizações. Com o passar do tempo, buscou-se aprimorar as formas de transmitir
informações para que se tornassem mais eficientes e rápidas. Essa busca pode ser
percebida na evolução da escrita, que se iniciou com inscrições em pedras,
passando para os registros manuais em papiro e depois em papel. Séculos mais
tarde surgiram a imprensa e os tipo móveis, que posteriormente evoluíram para
impressões digitais, chegando finalmente à situação atual, na qual as informações
são facilmente produzidas e distribuídas por meio de conexões, sendo a mais
comum delas a internet. Porém, para que esses sistemas funcionem, são
necessários suportes ou plataformas, sejam analógicas ou digitais. Como suporte de
acesso de informações analógicas temos livros, revistas, jornais, folhetos, entre
2
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outros. Para o meio digital, podem ser usados como exemplo os computadores,
notebooks, celulares e tablets, sistemas que utilizam uma interface gráfica e digital
para transmitir as informações.
Neste contexto, é possível perceber que as tecnologias vêm se
desenvolvendo cada vez mais, visto que técnicas, dispositivos e funções surgem
com o passar dos dias. Para se projetar esse tipo de sistema, no entanto, é
necessário o trabalho de muitos profissionais. Segundo Passos (2008, p. 15) “a
medida que a tecnologia avança, designers desenvolvedores de hipermídias
deparam-se, cada vez mais, com uma grande variedade de interfaces." Hipermídias,
por sua vez, são os locais onde acontecem inter-relações entre elementos
provenientes de diversas categorias, como imagens estáticas e dinâmicas, sons,
animações, entre outros. (MOURA, 2003).
A relevância da hipermídia dá-se devido às suas características
elementares, tais como alta capacidade interativa, fluxo contínuo de diálogo
com as informações, elaboração visual e grande capacidade de
armazenagem de hiperdocumentos. (PASSOS, 2008, p. 14).

Em dispositivos móveis, como por exemplo tablets e smartphones, segundo
Lohmann; Bitarello e Rocha (2011, p. 2) “o fluxo de informação destaca-se pelas
características de não linearidade e descontinuidade”, diferenciando-se de um livro
físico por exemplo, que normalmente condiciona o leitor a seguir uma leitura linear.
Nas interfaces digitais, este modelo de fluxo é mais explorado pois além de permitir
diferentes experiências para o usuário, oportuniza a construção de links entre os
conteúdos e também acesso instantâneo a materiais complementares. Dessa forma,
é possível construir uma “teia” de informações, com várias possibilidades facilitadas
de “ida e volta”, ao contrário de uma simples linha que dificulte a conexão de todas
as partes de um conteúdo. Porém, para que esse sistema seja eficaz, é necessário
que se elabore um sistema de organização.
Assim, Passos (2008, p. 8) pontua que
O design assume função essencial na atividade de organização e
estruturação informacional, pois trata da ação projetiva de objetos que
solucionem problemas de forma interdisciplinar, tendo como foco as
necessidades do usuário.

Pode-se então observar que o autor dirige-se para o estudo do Design de
Informação. Afirma-se isso pois segundo o Internacional Institute for Information
Design (2011), Design de Informação é a “definição, planejamento e elaboração do
conteúdo da mensagem e dos ambientes onde é apresentada, com a intenção de
satisfazer às necessidades de informação dos destinatários pretendidos”. No
entanto, para que essas necessidades sejam aplicadas à um projeto, é desejável
alguns conhecimentos sobre ergonomia, organização da informação, composição,
entre outros.
A importância da interação no campo de Design de informação implica a
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criação de experiências para determinados públicos. Nestes termos não é
de todo um processo fácil criar experiências significativas, pois é necessário
em primeiro plano entender qual será o público, identificar e perceber as
suas necessidades, habilidades, interesses e expectativas, para conseguir
chegar e satisfazer o usuário. (CAPITÃO, 2013, p. 8).

Estes conhecimentos são utilizados para fundamentação de vários campos da
comunicação visual, porém, quando utilizado para o meio digital interativo “O design
de informação confere estrutura e organização aos elementos encontrados na
interface, e indica os caminhos de navegação” (PASSOS, 2008, p. 46).
Vale ressaltar que o design de informação não trata somente de organizar
dados e formas de acesso, mas também diz respeito às "relações entre conteúdo,
comunicação visual e linguagem” (PASSOS, 2008, p. 56).
Hayhoe (2012), por sua vez, organiza o design de informação em três
abordagens: ornamental, holística e estratégica. A primeira, trata da aplicação de
princípios de design gráfico à informação, a fim de comunicar as informações de
forma mais eficaz. A segunda consiste no processo de identificação, seleção,
organização, composição, e apresentação de informações, a fim de poder ser
utilizada de forma eficiente, para atingir uma finalidade específica. A terceira
corresponde ao conjunto de atividades que uma organização aplica às suas tarefas
de comunicação para combinar propósito, público, e apresentação com a informação
a ser transmitida, desenvolvendo produtos de informação otimizados e eficazes.
Segundo o Dicionário online de Português (http://www.dicio.com.br), organizar
tem também por significado “dispor para funcionar”. É nesse sentido que fala-se na
organização do conteúdo e dos acompanhamentos do mesmo. Sendo assim, a
importância de se utilizar a organização em um projeto gráfico está na maior
possibilidade de sucesso de sua funcionalidade. Por isso, o design de informação
apresenta-se como um grande aliado em diversos projetos, uma vez que ele
seleciona e estrutura a organização do conteúdo. Ainda, segundo Passos (2008, p.
56) “ele é responsável por delinear a forma na qual o usuário encontra as
informações, realiza sua leitura, estabelece a relação entre seus elementos, interage
e compreende esta experiência.” Quando se fala em projetos de interface, mais
detalhes devem ser cuidados uma vez que
deve levar em conta: a mobilidade (dinâmica), a navegação (orientação na
exploração do espaço virtual), a conexão (ligação de hipertexto) e as
questões da visualidade para relacionamento (cor, diagramação, elementos
gráficos, imagens). A interface é a área em que as coisas diversas
interagem, é o meio de interação do usuário com um programa ou sistema
operacional que emprega recursos gráficos (ícones e janelas) na edição de
documentos, na utilização de programas, dispositivos e outros elementos.
(MOURA, 2003, p. 215).

Ainda, vale ressaltar que uma interface de hipermídia pode explorar novas
possibilidades, auxiliando atividades menos tradicionais, como interações que
utilizem arrastes, sons, manipulações, entre outros. Esse tipo de produto faz com
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que o usuário explore ainda mais o conteúdo que lhe é oferecido, e vá além de
algumas limitações físicas impostas por um conteúdo analógico sem possibilidade
de interação.
Isso acontece porque “a interface efetua operações de transcodificação de
fluxos de informação, permitindo novas conexões e consecutivamente, novas
possibilidades” (PASSOS, 2008, p. 33). Uma técnica bastante usada em interações
digitais é a simulação que, “em particular aquelas que utilizam imagens interativas,
não substituem os raciocínios humanos mas prolongam e transformam a capacidade
de imaginação e de pensamento”, e “é uma ajuda à memória de curto prazo, que diz
respeito não a imagens fixas, textos ou tabelas numéricas, mas a dinâmicas
complexas” (LÉVY, 2005, p. 165). Isso acontece porque cada modalidade de
informação, como texto alfabético, música ou imagem, faz o usuário agir de uma
forma diferente. O texto desmonta-se e volta a montar-se, formando um plano
hipertextual aberto e móvel.
Não há dúvidas que todas essas alternativas propõem uma mudança no
funcionamento e composição de um material interativo. Por isso, para que haja a
correta leitura e entendimento dos dados e informações, é preciso que seja feito
também um estudo e organização dos componentes do material, sejam eles textos,
imagens, vídeos, interações, entre outros. Porém, esta não é uma etapa tão nova
para os designers, pois muitas técnicas e fundamentos já utilizados em materiais
impressos servem de base para sua construção, adequando o conhecimento já
adquirido às novas formas de interação e linguagem (PASSOS, 2008).

3. Elementos do design de impressos que auxiliam a construção de
interfaces com foco no design de informação
Sabendo disso, alguns fundamentos do design podem auxiliar na construção de
interfaces digitais com foco no design de informação. Um desses fundamentos é a
utilização de grids, ou malhas, que segundo Radfahrer (2003, apud PASSOS, 2008,
p. 69), é “uma das melhores maneiras de se organizar os elementos de uma
interface digital”.
Samara (2007, p. 22) ressalta que “em primeiro lugar, um grid introduz uma
ordem sistemática num leiaute, diferenciando tipos de informação e facilitando a
navegação entre eles”. Ele “representa o relacionamento entre os links, as seções e
as interfaces, criando um sentido de espaço e sugerindo o sistema de navegação”
(MOURA, 2003, p. 253).
A malha, técnica e conceitualmente, apresenta diversas possibilidades de
ligação entre interfaces de um mesmo sistema, indicando ao usuário várias formas
de acessar o mesmo conteúdo sem retornar a nenhum local que não seja de sua
vontade. Ainda, “são estruturas metafóricas que ligam pontos de informação,
relacionando os seus elementos” (PASSOS, 2008).
Apesar do grid ter como tarefa “oferecer uma unidade geral sem destruir a
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vitalidade da composição” (SAMARA, 2007, p. 24), a utilização desta ferramenta é
apenas uma possibilidade, e não uma regra.
A disposição dos elementos na interface pode ser facilitada pelos seus
elementos compositivos, como traços, palavras, símbolos, cores, imagens. Essa
organização quando segue regras simples e conhecidas pelo usuário permite uma
compreensão facilitada e uma visão geral do assunto, facilitando a escolha da rota
de acesso mais adequada (PASSOS, 2008, p. 65). Isso pode-se conseguir também
quando “itens parecidos são distribuídos de maneiras parecidas que suas
semelhanças ganhem destaque e possam ser identificadas” (SAMARA, 2007, p. 9).
Ainda, vale ressaltar que
existe a possibilidade de organização dos elementos da interface utilizandose outros parâmetros espaciais como perspectiva geométrica, padrões
cromáticos, morfologia baseada em objetos materiais, e outras
possibilidades que não utilizem necessariamente um grid definido
(PASSOS, 2008, p. 76).

Também outro fundamento do design, o padrão cromático pode auxiliar o
design de informação em projetos de interfaces. Isso por que, segundo Samara
(2010, p. 104) “em um ambiente visual complexo, as cores podem ajudar a separar
os diferentes tipos de informação, bem como criar relações entre os componentes ou
edições de uma publicação”. Por exemplo, quando o designer desenvolve “uma
paleta para elementos gráficos e tipográficos que ajude o leitor a distinguir
componentes específicos do texto – títulos, subtítulos e corpo do texto – ou entre
seções de informação” (SAMARA, 2011, p. 28). Uma opção é utilizar poucas
variações em uma paleta, na qual as cores neutras se mantêm nos conteúdos
constantes e as cores de destaque sejam utilizadas para marcações e localização do
usuário.
Sabemos que as cores também podem transmitir sensações e possuir
significados, porém, isso não é algo universal. Diferenças culturais e experiências
pessoais fazem com que as cores sejam percebidas de maneiras diversas, gerando
inúmeras interpretações. Porém, alguns aspectos e convenções podem auxiliar a
compor uma interface de acordo com as intenções e as necessidades da mesma,
como por exemplo, o fato da cor apresentar propriedades espaciais.
Cores frias parecem se afastar, enquanto cores quentes parecem avançar.
(...) Além disso, quanto menos espaço, mais escura um cor parece ser. Um
retângulo grande e uma linha estreita da mesma cor têm valores diferentes
se colocados sobre um fundo branco: a cor do retângulo parece mais clara
que a da linha, pois a linha está cercada por um espaço branco muito maior.
(SAMARA, 2011, p. 27).
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Figura 1: Retângulo e linha com a mesma cor.

Segundo Samara (2011), uma paleta de cores, para ser eficaz, deve ser
simples e de fácil identificação, pois um sistema com muitas cores podem confundir
e atrapalhar o leitor ao relacionar a cor com a informação. Por isso, é necessário
garantir que as diferenças cromáticas sejam perceptíveis.
Outro elemento bastante presente e de fundamental importância para muitos
materiais é a tipografia. “Em nível essencial funcional, o designer precisa lidar com
questões de legibilidade, hierarquia e clareza para apresentar informações verbais.
Mas a tipografia também traz mensagens não verbais” (SAMARA, 2011, p. 30). A
escolha e a combinação de tipos podem mudar completamente a hierarquia e o
conteúdo de um material.
Isso pode acontecer de duas maneiras. A primeira delas, é quando
combinamos tamanhos e pesos de uma mesma família tipográfica. “Todos os
elementos tipográficos dentro de um determinado espaço estabelecem uma relação
hierárquica, que vai do mais importante ao menos importante” (SAMARA, 2011, p.
57). Essa hierarquia pode ser percebida principalmente pelos tamanhos empregados
aos tipos, que devem ser escolhidos considerando a função que cada texto exerce.
Por exemplo, num artigo, o que deve ser compreendido primeiro pelo leitor é o título,
então faz sentido que ele se apresente num tamanho maior que o das palavras do
corpo de texto.
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Figura 2: Artigo com o mesmo tipo, porém com título em corpo maior.

Outra forma de organizar a informação, caso a família tipográfica escolhida
possua essa variação, é utilizar os diferentes pesos de uma mesma fonte, como as
variações entre light, medium, bold. Inclusive dentro de um mesmo parágrafo de
texto esse tipo de variação se faz útil, pois permite que algumas palavras ou frases
se destaquem das demais, sem perder a unidade visual do bloco.

Figura 3: Artigo com variações nos pesos de uma mesma família tipográfica.
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Pode-se ainda utilizar a tipografia como elemento para o design de
informação empregando uma combinação entre tipos. Porem é preciso ter cuidado,
pois mesmo que uma combinação de famílias tipográficas diferentes proporcione
mais ritmo à interface, isso pode torná-la confusa (SAMARA, 2011, p. 31). Para
Bringhurst (2005, p. 114) “a consistência é uma das formas da beleza. O contraste é
outra. (...) A maioria das páginas e muitos documentos inteiros podem ser
perfeitamente bem compostos com apenas uma família tipográfica.” Isso é possível,
pois muitas famílias tipográficas apresentam diversas versões de tipos, serifados,
semi-serifados, sem serifa, com variados pesos, funções e larguras.

Figura 4: Contraste entre famílias tipográficas.
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Figura 5: Variação de uma mesma família tipográfica que possui tipos serifados e
sem serifa.

Samara, pontua que
É preciso que haja um contraste estilístico suficiente entre elas para que
suas qualidades individuais fiquem evidentes. (...) Além disso, o designer
pode empregar essas variações estilísticas para diferenciar informações
complexas dentro de um layout. (2011, p. 31)

Ressalta-se que o designer deve ter cuidado ao combinar tipos, preferindo
sempre os que possuem alguma particularidade entre si, para que o projeto
mantenha a coerência visual. Pequenas modificações tipográficas são reconhecidas
pelo leitor e permitem que ele compreenda a hierarquia do conteúdo de forma clara.
Por isso, é importante “limitar o grau da diferença estilística a apenas aquilo que é
necessário para sinalizar uma modificação nas informações” (SAMARA, 2010, p.
157).
Vale ressaltar que a combinação entre cor e tipografia também pode definir a
organização de uma página ou interface. Entretanto, aqui é necessário um cuidado,
pois
O estilo visual de uma interface, no que diz respeito a formas, fontes, cores
e elementos gráficos que são utilizados e a maneira como são combinados,
tem influência em se determinar quão agradável é interagir com eles.
(PREECE; ROGERS; SHARP, 2005, p. 163).
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4. O Design de Informação em materiais didáticos interativos
O design de informação, ao ser trabalhado utilizando os elementos facilitadores já
mencionados, pode auxiliar no desenvolvimento de materiais didáticos mais claros e
de fácil compreensão por parte do aluno e usuário. É de grande importância que o
estudante, ao manusear um livro, seja este analógico ou digital, possa perceber a
organização do mesmo, bem como localizar-se entre os conteúdos apresentados.
Quando se fala em livros didáticos digitais, essa organização deve ser ainda
mais valorizada, uma vez que o usuário pode optar pela ordem das seções e
capítulos que irá ler, sem seguir uma regra linear. Nesse sentido, os elementos do
design podem facilitar ao leitor este direcionamento e também indicar as
possibilidades de leitura que existem naquele material. Os livros digitais possibilitam
diferentes formas de expor o conteúdo, como interações, animações, entre outros.
Nestes casos, estes artefatos digitais podem ser sinalizados para o usuário por meio
de cores, tipografia, ícones, de modo a facilitar o uso do produto.
Essas questões devem ser levantadas e avaliadas pois é cada vez mais
evidente que “o uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação
interativa acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação com o saber”
(LÉVY, 2005, p. 172). Isso por que, quando usados elementos de hipermídia, estes
recursos “podem deixar o material mais interessante, motivando os estudantes a
estudarem mais para aprender” (MAYER; MORENO, 2002, tradução nossa, p. 114).
Porém, para que as interfaces insiram-se no contexto didático de forma dinâmica, é
preciso entender que
A acelerada evolução da tecnologia traz consigo novos desafios, não só
para o Design, mas também, para as práticas pedagógicas e exigem que
seja realizado o replanejamento da sociedade, do setor educativo, da
tecnologia e da educação. (PORTUGAL; COUTO, 2006, p. 2).

Contudo, algumas compreensões também são necessárias e vão auxiliar a
identificar como, dentro do design de informação, a organização do conteúdo pode
ser útil para o aprendizado do aluno pelo meio digital interativo. Para isso pode-se
recorrer a algumas teorias elucidadas pela psicologia cognitiva. Por meio delas, é
possível perceber que alguns detalhes podem ser facilmente controlados em
projetos de design para auxiliar o aluno no entendimento dos conteúdos
apresentados. Por exemplo o fato de que o ser humano só é capaz de processar
uma quantidade limitada de informações por vez (FONTOURA; BECCARI;
OLIVEIRA, 2011) demonstra que, ao limitar a quantidade de texto por interface,
pode-se melhorar a percepção e o entendimento do assunto que está sendo tratado.
Porém, para que possamos falar sobre teoria cognitiva é necessário
entendermos seu funcionamento. Por exemplo, quando uma mensagem multimídia é
vista por um usuário, ela passa por uma série de processos cognitivos.
Primeiramente, o usuário prestará atenção em partes relevantes de texto e guardará
elas em sua memória verbal. Similarmente, irá perceber partes relevantes da
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animação e armazenará em sua memória visual. Nisso a atividade cognitiva, por
meio de conexões mentais, organizará essas porções de textos e imagens em
cadeias de causa e efeito. Por fim, a cognição fará as combinações entre as
memórias verbais e visuais (MAYER; MORENO, 2002).
Premissas baseadas neste campo de estudo, podem ajudar os designers de
informação a organizar interfaces didáticas mais eficientes. Isso por que
quando o designer tem uma visão cognitiva, o objetivo da mensagem
multimídia se torna promover a construção do conhecimento do aluno. Isto
acontece não somente por apresentar um material relevante em imagens e
textos, mas também em ajudar o aluno a processar as informações de
maneira significativa. (MAYER; MORENO, 2002, tradução nossa, p. 119).

Para isso, é de grande relevância a forma de organização do material didático
proposto pelo designer. Sabendo que a compreensão por parte do aluno, de uma
página de interface, é maior quando imagens e textos correspondentes estão
próximos (MAYER; MORENO, 2002), as delimitações do projeto gráfico podem ser
construídas a partir deste propósito. Também é interessante que as páginas de uma
interface não contenham apenas textos, pois “quando apenas palavras são
apresentadas, o aluno criará uma representação mental verbal, mas é menos
provável que ele construa uma representação mental visual e conecte ela com a
verbal.” (MAYER; MORENO, 2002, tradução nossa, p. 113). Contudo, quando o
conteúdo escrito vem acompanhado por imagens, possibilita-se a construção de
conexões cognitivas mais profundas.
Isso também é válido para as animações das interfaces, pois conforme Mayer
e Moreno (2002, tradução nossa, p. 113), “se a aprendizagem possibilita os alunos
fazerem conexões entre as correspondentes representações verbais e visuais, os
estudantes podem aprender mais quando uma animação é adicionada a uma
narração”.
Este recurso tem sido bastante explorado em interfaces didáticas permitindo
ao aluno uma experiência maior do que com imagens estáticas. “A Animação é uma
ferramenta com potencial poderoso para os designers de multimídia, mas seu uso
deve ser baseado na teoria cognitiva e na pesquisa empírica.” (MAYER; MORENO,
2002, tradução nossa, p. 97). Alguns estudos nessas áreas, principalmente em
relação às possibilidades de animação, também podem auxiliar no projeto gráfico.
Os autores ainda explicam que “estudantes aprendem mais quando o texto na tela é
apresentado próximo à animação que ele descreve do que quando apresentados
distantes da respectiva ação da animação” (MAYER; MORENO, 2002, tradução
nossa, p. 97).
Ainda, algumas animações podem ser acompanhadas de narração e
legendas. Entretanto, “estudantes aprendem mais com animação e narração do que
com animação, narração e texto em tela.” (MAYER; MORENO, 2002, p. 96). Depois,
quando comparados os tempos de narração e animação, Mayer e Moreno (2002, p.
96) explicam que “estudantes aprendem mais quando as porções de narração e
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animação correspondentes são apresentadas no mesmo tempo do que quando elas
estão separadas no tempo”. Contudo, às vezes é necessário optar entre narração e
legendas. Neste caso é preferível o uso da narração pois a visão do aluno fica
sobrecarregada quando imagens e palavras são apresentadas juntas.
Por fim, ao tratarmos das formas de linguagem das narrações, os autores
comentam que o aprendizado é maior quando essas são feitas de forma coloquial do
que quando apresentadas de maneira formal, pois se utiliza uma linguagem mais
próxima do universo do aluno. Ainda, salientam que “estudantes aprendem mais
com a animação e narração quando palavras, sons e vídeos estranhos são
excluídos” (MAYER; MORENO, 2002, p. 96).
Uma forma de animação bastante usada em materiais didáticos digitais é a
simulação. Sobre essa forma de interação é válido lembrar que “estudantes que
leem um texto que contém ilustrações legendadas sobre algum assunto prático, são
melhores para resolver o problema em questão do que aqueles que leem textos que
apresentam as ilustrações e legendas em páginas separadas” (MAYER; MORENO,
1998, p. 3).
Ainda no campo das animações, outra situação proposta por Pottes e Spinillo
(2011, p.4) é o uso de sequências pictóricas de procedimento (SPPAS), que “são
representações dinâmicas de uma tarefa (...) quando inseridas em um ambiente
multimídia tendem a aumentar a capacidade de aprendizado das pessoas.”
Mesmo com muitas afirmações e teorias, deve-se estudar e escolher a que se
encaixa melhor em cada caso, já que “a linguagem eficiente é aquela direcionada
para o leitor, possibilitando a este, através da clareza de sua apresentação, um
aceleramento do entendimento da mensagem” (ALVEZ; BATTAIOLA, 2011). Assim,
fica evidente a importância do design no meio didático. Cabe ao profissional desta
área saber transmitir e transformar o conteúdo que será repassado aos alunos e
estudantes de forma clara facilitando seu entendimento e compreensão.
Para isso, é necessário não só um conhecimento mínimo sobre o conteúdo
que será transmitido, mas também sobre teorias e práticas do design. O profissional
deve saber aplicar esses conhecimentos de maneira que facilite o entendimento do
leitor sobre o conteúdo que é apresentado.

5. Considerações finais
Esse artigo procurou discutir a aplicação do design de informação no projeto
de materiais didáticos interativos. Para tanto, foram pontuadas definições e
conceitos de design de informação, assim como foram analisados elementos de
design de impressos que podem ser utilizados nestes tipos de projeto.
Por fim, buscou-se examinar o design de informação dentro do contexto de
materiais digitais. O artigo procura trazer como contribuição a aproximação do
design de informação e do design gráfico para impressos, colocando-os
especificamente no contexto da produção de materiais didáticos interativos.
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Tais produtos, como explanado nesse trabalho, têm se tornado cada vez mais
comuns e complexos, justificando assim um estudo e uma relação entre as áreas
citadas.
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