
1



2



Propulsão

Lívia Barbosa Gurgel
Rafael Barbosa da Silva

Campinas
2021

o design ao estilo “faça você mesmo” como modalidade
de (des)construção coletiva de conhecimento científco



4



Lívia Barbosa Gurgel
Rafael Barbosa da Silva

Campinas
2021

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Design 
Digital da Pontifícia Universidade Católica de Campinas como 
requisito à obtenção do título de bacharel em Design Digital.

Orientador: Prof. Dr. Victor Kraide Corte Real.

Propulsão
o design ao estilo “faça você mesmo” como modalidade
de (des)construção coletiva de conhecimento científico





Lívia Barbosa Gurgel
Rafael Barbosa da Silva

Aprovado em: 07/12/2021

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Design 
Digital da Pontifícia Universidade Católica de Campinas como 
requisito à obtenção do título de bacharel em Design Digital.

Propulsão

Termo de Aprovação

o design ao estilo “faça você mesmo” como modalidade 
de (des)construção coletiva de conhecimento científico

ORIENTADOR 
Prof. Dr. Victor Kraide Corte Real

CONVIDADA 
Profa. Dra. Luísa Angélica Paraguai Donatti

CONVIDADA 
Profa. Dra. Ana Maria Vieira Fernandes



8

O aspecto mais triste 
da vida neste momento 
preciso é que a ciência 
reúne conhecimento 
mais rapidamente do 
que a sociedade reúne 
sabedoria.

Isaac Asimov,
escritor e bioquímico.
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A ciência consiste 
em saber; em crer 
que se sabe reside 
a ignorância.

Hipócrates,
filósofo.

RESUMO



Resumo
O presente Trabalho de Conclusão de Curso visa 
abordar o Design Digital como área de conhecimento 
teórica-prática propulsora da divulgação científica 
no país, levando-se em conta três estudos de caso 
que demonstram a possibilidade da inter-relação 
das disciplinas — e que ainda há muito a ser feito 
contra a veiculação digital de desinformação cientí-
fica. O método científico é analisado e definido dentro 
do panorama histórico-social que pretende localizar 
a investigação científica dentro do cenário nacion-
al como elemento inerente ao avanço da sociedade 
atual, entendendo que a união social é capaz de 
provocar profundas mudanças em todas as suas 
esferas — política, saúde, economia, qualidade de 
vida etc. Assim, a construção de conhecimento co-
letivo é de grande utilidade nesse panorama, à me-
dida que o aprendizado ativo e interativo promove a 
inovação e novas respostas aos desafios contem-
porâneos. Ao final da discussão do presente Trabalho, 
a proposta de quatro ações projetuais é descrita 
e apontada como mediação entre coletividade e 
colaboração humanas junto ao aprendizado do pens-
amento crítico por meio das ferramentas do Design.

Palavras-chave: ciência; design; divulgação cientí-
fica; pensamento crítico; educação midiática.

Abstract
This term paper focuses on addressing Digital De-
sign as a field of theoretical and practical knowl-
edge as the leader on scientific diffusion of science 
in Brazil, taking into consideration three case studies 
that shows the possibility of inter-related subjects 
— and that there is still a lot to be done against the 
spreading of digital scientific misinformation. The 
scientific method is analyzed and defined within the 
social-historic that intends on locating the scientific 
investigation inside the brazilian scene as an element 
intrinsic to the progress of today’s society, under-
standing that the social unity is capable of causing 
deep meaningful changes in every branches - poli-
tics, health, economy, life quality, etc. Therefore, the 
construction of collective knowledge is of great use 
on this area, as the active and interactive learning 
process and furthers innovation and new answers 
to nowadays challenges. In its conclusion, the prop-
osition of four projectual actions are described and 
elicited as common ground between human com-
munity and cooperation along with the critical think-
ing learning process through Design tools.

Keywords: science; design; scientific publishing; crit-
ical thinking; education; midiatic.
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É melhor acender uma 
vela do que praguejar 

contra a escuridão.

Adágio
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O maior inimigo do 
conhecimento não é a 
ignorância, é a ilusão 
do conhecimento.

Stephen Hawking,
gênio da Física.

INTRODUÇÃO
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 De acordo com Primo (2011), em meio à rápi-
da expansão da Web 3.01 e dos recursos tecnológicos 
cada vez mais disseminados e acessíveis aos usuários 
comuns durante o início do século XXI, o meio digital 
foi aquele que prevaleceu. Lentamente, o processo co-
municativo migrou da relação passiva entre produtor 
e consumidor para uma nova escala de integração 
entre os dois, expandindo a anterior bidirecionalidade 
para um campo de multidirecionalidade de conteú-
dos e mensagens. Nesse sentido, para Royo (2008), a 
velocidade, a instantaneidade e o fluxo veloz permea-
do pelo acesso à informação se mostraram como 
características principais do movimento digital.

Sendo assim, segundo Bairon (2011), as bases da 
hipermidiatização se formaram e alcançaram o pa-
tamar que estão hoje: um ambiente caracterizado 
pela não linearidade, interatividade, ubiquidade e 
multimídia. Nas palavras do mesmo autor (2011, p. 3), 
estudioso do fenômeno, “temos imagens (fixas ou 
em movimento), textos e sons que sustentam o con-
teúdo exposto”. A sua principal característica é, por-
tanto, a integração entre mídias, favorecendo uma 
maior participação não apenas no consumo, mas 
também na produção de conteúdos digitais. 

1 Web 3.0 é um conceito inerente às teorias da comunicação e tecnolo-
gia, caracterizado pelo ambiente virtual dotado de inteligência artificial, 
interatividade e foco na experiência do usuário.

A  partir  deste  momento, o termo interatividade, 
utilizado  cada  vez mais  para definir e significar o 
fenômeno das mídias virtuais, engloba mais que 
sua anterior definição de promover diálogo, ou de-
terminar uma troca de informações bidirecional en-
tre indivíduo e mídia massiva, considerada um valor 
antiquado da Teoria da Informação2 (PRIMO, 2011). 
Neste século, a sociedade volta sua preocupação 
não apenas para o consumo, mas para os impactos 
sociais proporcionados pelo uso das tecnologias no 
panorama digital. 

Essa tomada de atenção para o social e a con-
statação do fenômeno da hipermídia são pontos 
definidores para se compreender a desinformação 
amplamente presente e aplicada nas redes sociais 
— principalmente as mais utilizadas atualmente no 
Brasil, como Whatsapp, Facebook e Instagram. Sa-
be-se que o excesso de informações veiculadas na 
rede, muitas vezes ausentes de crivo, avaliação ou 
feedback, aliado à necessidade de velocidade com 
a qual a sociedade consome acabam por acarre-
tar na poluição informacional e no repasse de dados 
falsos todos os dias (PRAZERES e RATIER, 2020, p. 87). 

2 A Teoria da Informação diz respeito ao estudo da antiga relação pau-
tada pela hegemonia e bidirecionalidade de mensagens entre emissor e 
receptor de conteúdos (PRIMO, 2007) e será melhor analisada e discutida 
ao longo do trabalho.
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Em tempos líquidos, conforme  defendido por Bau-
man (2007), os indivíduos tendem a adotar um estilo 
de vida veloz e desgastante, de modo a gerir rela-
cionamentos com a menor aplicação de esforço e 
tempo possíveis; é a liquefação da sociedade em 
torno do dinheiro, das metas e objetivos. Assim, es-
tas pessoas, ao atuarem como usuários de mídias 
digitais, podem reproduzir o mesmo comportamen-
to de liquefação, visualizando uma quantidade sig-
nificativa de cargas de informação e compartilhan-
do conteúdos instantaneamente via redes sociais. 
Além da conduta pessoal, os próprios aplicativos de 
interação também se responsabilizam pelo tempo 
com o qual os usuários gastam visualizando, co-
mentando e compartilhando conteúdos (O DILEMA 
DAS REDES, 2020). 

Em suma, mais do que nunca, a chamada “socie-
dade da informação”, a época atual do século XXI, 
se destaca pela influência das tecnologias sob os 
fatores social e econômico da comunidade social, 
criando novos paradigmas para o design e novos 
desafios para a ciência. Assim, compreendendo-se 
o cenário reinado pela ubiquidade dos meios dig-
itais e sua relação com os modos de produção e 
visualização de conteúdo na era da hipermídia, o 
presente Trabalho tem como propósito promover a 
divulgação científica como meio de esclarecimen-

to diante da desinformação veiculada através das 
redes sociais, entendendo o papel do design como 
ponte entre a produção de conteúdo e o seu con-
sumo posterior. 

É também objetivo promover maneiras de apri-
morar a formação de senso crítico dos alunos de 
Ensino Médio em relação à desinformação por meio 
do pensamento crítico e de técnicas e ferramentas 
próprias do Design Digital; o estudo de ferramen-
tas, formatos, estruturas e conhecimentos — como 
a educação midiática — podem ser de grande valia 
ao Projeto, já que revelam a compreensão acerca 
do uso da internet e aprimoram o senso crítico dos 
usuários. Ademais, o conceito de construção coleti-
va será melhor analisada e aplicada nas ações pro-
jetuais ao decorrer do Trabalho, à medida que a sua 
implantação é essencial ao embasamento teórico e 
ao funcionamento das propostas de ações projetu-
ais do Capítulo 2.

A Metodologia utilizada no decorrer do Trabalho é 
o Design Thinking, pois abarca os critérios relacio-
nados à dimensão de empatia, explorada por Kolko 
(2014), que considera os conceitos originais de Brown 
(2009), quanto aos valores de coletividade, inter-
disciplinaridade e inovação, conforme será visto a 
seguir  Sabe-se que o Design Thinking é centrado 
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no usuário, focado principalmente na resolução de 
problemas e no atendimento de anseios e necessi-
dades do mesmo (KOLKO, 2014). Desse modo, é pre-
ciso conhecer o modelo mental do usuário (nível de 
conhecimento acerca do funcionamento, interação 
e manutenção de um dado produto), pois implica 
em compreender as funcionalidades e objetivos da 
aplicação a ser produzida pelo designer. 

Neste contexto, o Design Thinking busca com-
preender a experiência vivida pelo usuário duran-
te a interação com um produto, sendo sua relação 
emocional imprescindível para o método, já que os 
sentimentos elaboram a opinião e satisfação do in-
divíduo (KOLKO, 2014). Portanto, o Design Thinking 
promove uma mediação entre empresas, serviços, 
produtos e aplicações e seus consequentes usuári-
os. O método é subdividido em cinco etapas: “de-
scoberta, interpretação, ideação, prototipação e 
solução” (DESIGN THINKING PARA EDUCADORES, 2013). 
Esta classificação ancora-se na sistematização e 
compreensão do cenário a ser projetado, enquanto 
possibilita sua organização dentro do processo cria-
tivo de um projeto. As fases de descoberta (pesqui-
sa teórico-referencial) e interpretação (dos dados 
recolhidos) são contempladas no Capítulo 1; a fase 
de ideação (geração de alternativas) se promove no 
Capítulo 2; e as últimas fases de prototipação (tes-

te das alternativas selecionadas) e solução (imple-
mentação de fato das ações) se dão no Capítulo 3. 

Diante deste cenário, os capítulos do presente Tra-
balho se encarregam do objetivo de estruturar, em-
basar e concretizar a pesquisa em ações projetuais 
advindas da prática do design digital e da metod-
ologia científica. O Capítulo 1 — Projeto Teórico Ref-
erencial — estabelece a fundamentação teórica do 
projeto e aborda elementos inerentes à ciência, à 
divulgação científica e ao papel do design digital 
como propulsor do método científico; já o Capítulo 
2 — Proposta de Desenvolvimento Projetual — se an-
cora nos elementos projetivos do design e trata da 
materialização e elaboração criativas do projeto, in-
cluindo aspectos como conceito de criação, mood-
board (painel semântico), públicos-alvo, personas, 
identidades visual e sonora e proposta de ações 
projetuais. Por fim, o Capítulo 3 — Protótipo, Testes 
de Usabilidade e Validação — trata das etapas finais 
de teste e coleta de feedback acerca do Projeto por 
meio de métodos inerentes ao design de interação, 
como a criação de protótipos, questionários e en-
trevistas semiestruturadas.
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Alegações 
extraordinárias 
exigem evidências 
extraordinárias.

Carl Sagan,
cientista exato.

CAPÍTULO 01
Contextualização Teórica
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O Capítulo 1 é dedicado à contextualização teóri-
ca do presente Trabalho, à medida que expõe ele-
mentos históricos, sociais e definidores de conceitos 
inerentes à temática principal da divulgação cientí-
fica e do design. As informações abordadas seguem 
as etapas projetuais do método de Design Thinking, 
a começar pela Descoberta e Interpretação; na pri-
meira fase, uma pesquisa conceitual é realizada, 
buscando um grande espectro de conhecimento 
acerca do assunto. Em seguida, os dados são trat-
ados, selecionados e expostos em forma de texto e 
imagens. 

1.1 Sociedade da Informação: 
Democratização do Conhecimento?

Castells (2003) aborda a sociedade da informação 
como a denominação comum para o período históri-
co-cultural compreendido após a consolidação das 
TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) e 
dos avanços tecnológicos propiciados pelo intenso 
desenvolvimento da eletrônica e das telecomuni-
cações, ao final do século XX e início do século XXI. Os 
termos “sociedade do conhecimento” e “sociedade 
em rede” também foram idealizados para se referir 
à sociedade da informação, sendo que o termo “so-

ciedade pós-industrial” foi primeiramente cunhado 
pelo sociólogo Daniel Bell em seu livro O Advento da 
Sociedade Pós-Industrial (1974), de modo a definir 
a ruptura com a época moderna. Já o economista 
Fritz Machlup, em 1933, se referiu ao mesmo perío-
do sob um panorama econômico: “Nova Economia”, 
apontando para o futuro mercado criativo e infor-
macional que se transformava e fincava suas raízes 
no século XXI. 

De acordo com Werthein (2000), todas as intitu-
lações se referem à eclosão de um novo paradig-
ma humano, originando novas relações entre a 
comunicação, a informação e o seu acesso como 
nunca antes ocorreu; a globalização, o fenôme-
no da hipermídia e a tecnologia de ponta foram as 
responsáveis primárias pela disseminação da in-
formação ao redor do globo, instaurando um novo 
modelo de se fazer e propagar o capitalismo nas 
mais diversas esferas da sociedade — econômica, 
tecnológica, cultural, social e comunicacional. Se-
gundo Castells (2003, p. 7), a Revolução Tecnológica 
e a ascensão da Internet foram os principais influen-
ciadores e modificadores da estrutura digital, con-
tribuindo para um ciclo de “retroalimentação acu-
mulativa entre a inovação e seus usos”. Assim, para 
ele, a inovação tornou possível e concretizou o son-
ho da comunicação em massa, instantânea, ubíqua 
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e direta sobre os usuários via Internet. 

No livro “A era da informação: economia, sociedade 
e cultura”, Castells (2000) elabora as principais car-
acterísticas da sociedade da informação:

        Alta penetrabilidade devido à influência direta 
das tecnologias sobre as pessoas;

        A informação é utilizada como matéria-pri-
ma ao invés da energia ou do carvão (elementos 
essenciais correspondentes às eras anteriores à 
Primeira Revolução Industrial);

        Flexibilidade e adaptação às demandas;

        Lógica de redes digitais;

        Interligação entre microeletrônica, medicina, 
biologia e telecomunicações.

Nesse sentido, o design digital se destaca no pan-
orama da sociedade da informação e também re-
flete as características de seu tempo, conforme é 
possível notar a partir da produção não somente de 
bens de consumo de alta tecnologia, mas também 
de serviços: os avanços na área de interfaces digi-
tais - sites, blogs, aplicativos e sistemas eletrônicos 
em geral - abriram caminho para a circulação de 
informações e conteúdos que atingem públicos de 

maneira veloz, oferecendo novas oportunidades de 
negócios no mundo todo. Atividades remotas, como 
reuniões, workshops e encontros empresariais es-
tão em seu auge no momento mais digital do sé-
culo. Não existem barreiras ou limites para os tipos 
de conteúdos em circulação na rede. Entretanto, um 
artigo de autoria da revista brasileira por assinatura 
Superinteressante (2016), conhecida como um canal 
popular de divulgação científica, reitera a balança 
desigual quando se pensa no assunto: 

O que a Internet possibilita é a abertura da maior 
biblioteca do mundo, dentro da casa de cada pes-
soa. Muito da sabedoria – e do lixo – que a humani-
dade produziu está ali, na telinha, ao alcance de 
um simples enter. Acreditar piamente em tudo o 
que circula pela Internet é um engano tão grande 
quanto preferir ignorar a relevância do conheci-
mento que ela pode proporcionar (SUPERINTERES-
SANTE, 2016).

Ainda de acordo com o mesmo autor da matéria, é 
possível compreender o cenário instaurado no início 
deste século. Mais da metade da população mun-
dial ainda não dispunha do acesso nem mesmo de 
celulares, apesar da ascensão da Internet (SUPERIN-
TERESSANTE, 2016). Castells (2003) reforça a questão 
ao entender, então, que o acesso à informação não 
garante o conhecimento e, muito menos, a apren-
dizagem. A rede digital trouxe consigo inúmeras 
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rupturas e a desestabilização da ordem vigente de 
produção, possibilitando o acesso às informações e 
criando novos problemas para a comunidade. 

A falta de filtro, revisão ou mesmo uma checagem 
de conteúdo são alguns dos fatores que permeiam 
a aplicação dos recursos da Internet e afetam todo 
o tipo de usuário; as informações estão ali presentes 
e disponíveis, porém nada indica que os indivíduos 
estão conhecendo mais ou aprendendo de modo 
seguro, satisfatório e útil. Qualquer pessoa pode es-
crever um artigo na Wikipédia, produzir um vídeo 
explicativo ou lecionar cursos online sem funda-
mentação, de modo que os conteúdos se mantêm 
desorganizados, embolados em uma espécie de 
rede de infinitos recursos e apresentados de manei-
ra homogênea para todos os usuários. 

Bauman (2007) explicita a necessidade de adquirir 
informações neste século “liquefeito” por meio das 
relações sociais de curta duração, rápidas demais 
para se estabelecer a comunicação outrora almeja-
da pela sociedade. Assim, o desafio atual da socie-
dade é contribuir para a democratização do acesso 
ao conhecimento como um todo e não apenas da 
informação, como será visto nos tópicos seguintes.

1.1.1 Informação 

O termo “informação” é frequentemente associado 
às palavras “dado” e “conhecimento”, em uma con-
juntura comum que as define muitas vezes como 
sinônimos. Contudo, em nível técnico e científico, os 
termos se referem a diferentes elementos, fazen-
do alusão a um conjunto maior dentro do espectro 
da sociedade da informação. Desse modo, Shedroff 
(1999), em seu artigo integrante do livro “Information 
Design”, elucida a teoria do Contínuo do Entendi-
mento (Figura 1) a partir da diferenciação de qua-
tro estágios inerentes ao entendimento completo: 
dado, informação, conhecimento e sabedoria. 

O primeiro diz respeito ao “produto de uma pesqui-
sa, criação, coleção e descoberta” (SHEDROFF, 1999, 
p. 272, nossa tradução) e é a matéria-prima que 
se utiliza para produzir comunicação e, por conse-
guinte, conhecimento. Para o autor, os dados são in-
completos, descabidos de filtro ou análise e, por este 
motivo, não transmitem uma mensagem completa 
e eficiente ao receptor. A informação é o primeiro 
nível adequado para se realizar o ato comunicativo 
propriamente dito e é atingido por meio do revesti-
mento de contextualização aos dados. Ela represen-
ta a transmissão de mensagens verdadeiras a par-
tir de um processo comunicativo, revelando-se os 
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padrões e contextos do diálogo estabelecido (SHE-
DROFF, 1999, p. 272-273).

Já o conhecimento se elabora a partir de conexões 
e interações entre informações, possibilitando a as-
similação dos padrões e contextos dos mesmos. O 
autor afirma que a obtenção de conhecimento é 
feita primordialmente a partir do fator da experien-
ciação, já traçando a diferença entre conhecimento 
e sabedoria:

A informação constrói o estímulo de uma experiên-
cia, enquanto a sabedoria é o entendimento mais 
profundo da mensagem que pode ser obtida pela 
experiência. O conhecimento [...] é o nível que todas 
as nossas comunicações deveriam mirar, porque 
é o único que nos permite comunicar as men-
sagens mais valiosas (SHEDROFF, 1999, p. 273, nossa 
tradução3).

Por fim, Shedroff (1999, p. 273) explicita que a sabe-
doria é a forma mais vaga e abstrata de entendi-
mento, aproximando-se mais da corrente filosófi-
ca que nos outros níveis. É uma mistura de todos os 
processos e relações compreendidos por meio da 
experiência, sendo o resultado da contemplação e 
reflexão máxima de todos os níveis abordados.

Dado o panorama da teoria do Contínuo do Enten-
dimento, é possível observar que os dados e as in-
formações que se recebem atualmente - principal-
mente via mídias digitais - não são o bastante para 
se concretizar a sabedoria propriamente dita, já 

Figura 1: Diagrama da teoria do Contínuo do Entendimento.
Fonte: SHEDROFF, 1999, p. 271.

3 “Information forms the stimulus of an experience, while wisdom is the 
deeper understanding of the message that can be gained through expe-
rience. Knowledge is [...] is the level all our communications should target, 
for it is the one that allow us to convey the most valuable messages” 
(SHEDROFF, 1999, p. 273).
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que são desnutridas de reflexão e camadas lógicas; 
para tanto, é preciso interligar informações coer-
entes e lógicas em busca de um conhecimento con-
creto. Isso ocorre devido ao fenômeno da liquefação 
de Bauman (2007) anteriormente descrita, em que 
toda a comunicação atual é pautada sobre a ve-
locidade, a superficialidade e o vício do lema “tempo 
é dinheiro”. 

Assim, a sociedade é bombardeada a todo mo-
mento de dados e informações misturados em gru-
pos úteis e inúteis, sendo que na maioria das vezes 
o grupo da inutilidade acaba por vencer. Afinal, os 
efeitos da poluição visual e do excesso informacio-
nal acarretam na inviabilização da construção de 
conhecimento, sobrecarregando usuários de infor-
mações sem a chance de sua devida checagem ou 
mesmo absorção mesmo que parcial. 

 Royo (2008) contextualiza a questão ao afirmar que 

Nunca houve tanta informação disponível. E nun-
ca foi tão difícil comunicarmo-nos com o nosso 
receptor. Além disso, nos próprios programas de 
televisão, nos espaços de rádio ou nos sites a infor-
mação chega de maneira muito diferente do que 
há cinco ou dez anos (ROYO, 2008, p. 11).      

Nas ruas, vê-se o outdoor iluminado, o cartaz, o ban-
ner, a propaganda na estrada, os painéis e as inter-

venções publicitárias; nas embalagens há rótulos, 
marcas, valores nutricionais, cores e mensagens cor-
porativas; no meio digital, as informações estão aos 
montes, reunidas em um catálogo ilimitado de vídeos 
no YouTube e TikTok, publicações no Instagram e 
Facebook, diálogos e áudios no Whatsapp, conteúdos 
escritos nos sites, entre outros. Tudo é informação, 
ainda mais quando a ubiquidade da Internet se mos-
tra presente a todo o momento que se pega o celular 
para se atualizar ou navegar pelos sites. 

Romero-Rodriguez et al. (2018) apud Prazeres e Rat-
ier (2020, p. 90) denominam de “infoxicação” - ne-
ologismo entre informação e intoxicação - a leitu-
ra indistinta do acúmulo excessivo e descuidado 
de informações de baixa qualidade em um cenário 
pautado pela vitimização e influência das audiên-
cias que ao mesmo tempo consomem e dissemi-
nam este tipo de conteúdo. Nas palavras de Cardo-
so (2016, p. 11), “o conflito entre informação demais e 
conhecimento de menos é uma das condições par-
adoxais dos tempos em que vivemos”.

O design da informação demonstra um papel cru-
cial dentro do cenário atual, já que incide direta-
mente na produção de conteúdo e também no meio 
educacional, de modo que pode frear o avanço da 
“infoxicação” digital: segundo A Sociedade Brasileira 
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de Design da Informação (SBDI), 

Design da Informação é uma área do Design cujo 
propósito é a definição, planejamento e configu-
ração do conteúdo de uma mensagem e dos am-
bientes em que ela é apresentada, com a intenção 
de satisfazer as necessidades informacionais dos 
destinatários pretendidos e de promover eficiência 
comunicativa (SBDI, 2021).

Assim, entende-se que o objetivo principal do design 
da informação é informatizar e orientar o processo 
comunicativo, de modo que sua aplicação é notória 
em meios educacionais como EADs (Ensino à Distân-
cia) e principalmente em interfaces digitais. O pro-
duto de design oriundo deste processo pode ser um 
e-book, um curso online ou mesmo um site ou blog 
cujas informações sejam confiáveis a respeito de uma 
temática específica; o intuito é estruturar o acesso, a 
visualização, a organização, a disposição gráfica e até 
mesmo o meio com o qual estudantes, professores e 
informações se relacionam. No tópico 1.4 Design como 
Propulsor da Divulgação Científica, são exemplificados 
e analisados estudos de caso inerentes ao universo do 
design da informação e interação. 

Por fim, neste contexto, as mídias digitais podem se 
sobressair como propiciadoras da supersaturação 
de conteúdos e despontar como agente principal da 
veiculação de fake news e desinformação ao longo 

das redes digitais, conforme apontado pelo tópico 
seguinte. Isto indica um papel de responsabilidade 
inerente ao design da informação como organiza-
dor e modificador das relações sociais. 

1.1.2 Comunicação 

O estudo da comunicação se debruça nos agentes 
envolvidos no processo comunicacional: emissor, 
receptor, meio e mensagem, de modo que um canal 
(o meio) é utilizado para, por meio de um emissor, 
transmitir uma mensagem a um dado receptor. Des-
de os primórdios da vida humana pratica-se a co-
municação, primeiramente ancorada a um suporte 
iconográfico, como no caso das pinturas rupestres 
encontradas no interior de cavernas do período Pa-
leolítico. Miyagawa et al. (2018) defendem a teoria de 
que a representação visual da época já indicava o 
uso de um universo simbólico — e portanto perten-
cente ao mundo do signo — inerente ao cotidiano 
humano, por meio da gravação de animais caça-
dos, rituais antigos e oferendas religiosas. A capaci-
dade cognitiva do ser humano pré-histórico com 
certeza não é a mesma se comparada a de hoje, 
mas os padrões e os símbolos adotados já tinham a 
pretensão de comunicar e contar uma história para 
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outros humanos (MIYAGAWA et al., 2018). 

Outro marco importante para história da comunicação 
se encontra na criação da prensa de tipos móveis 
de Gutenberg, por volta do ano de 1450. A sua con-
solidação reverberou tanto o campo da informação 
quanto da comunicação, modificando as relações en-
tre indivíduos de maneira abrupta: enquanto a cultu-
ra escrita era registrada exclusivamente por monges 
copistas — que redigiram a mão poucos volumes —, 
a prensa móvel permitiu a rápida distribuição de con-
teúdo de maneira eficiente e industrializada. 

Cinco séculos mais tarde, Harold Laswell, consid-
erado um dos pais da formação da teoria de co-
municação tradicional, tratou de estudar em pri-
meira mão as mudanças ocorridas ao longo do 
século XX, debruçando-se na comunicação como 
meio matemático e científico. Seu estudo teve um 
grande peso na relação estabelecida em um meio 
comunicacional a partir de seu modelo denomi-
nado “paradigma comunicacional lasswelliano”, 
conforme aponta Sousa et al. (2006, p. 5). Segun-
do este panorama, para atingir uma comunicação 
efetiva, é necessário atentar-se a quatro fatores 
distintos, aplicando-os de forma conjunta: o emis-
sor (quem?);  o  conteúdo (diz o quê?); o meio (por 
qual canal?); o receptor (para quem?); e a influência 

desejada desse processo (com que efeito?) (SOUSA 
et al., 2006). Com base nestas perguntas, é teorica-
mente possível estudar o fenômeno comunicacion-
al por inteiro, de modo que este conteúdo continua 
a ser consagrado e homenageado por autores da 
área atualmente.

A Teoria Hipodérmica também obteve destaque 
principalmente na década de 1930, baseada em es-
tudos da psicologia da época e considerada a pri-
meira grande teoria da comunicação (CORREIA e 
SOUZA, 2014). Acreditava-se que o rádio, principal 
mídia de boa parte do século XX, poderia influenciar 
e manipular facilmente as massas, que deveriam 
responder de maneira uniforme aos chamados “es-
tímulos” da mensagem. Segundo os mesmos autores 
(2014), credita-se a esta teoria a explicação para o 
convencimento da população norte-americana a 
se juntar na guerra. Em seu livro “Propaganda Tech-
nique in the World War” (A Técnica de Propaganda 
na Guerra Mundial, em tradução literal), Laswell dis-
corre acerca dos motivos que levaram a população 
estadunidense à época da Segunda Guerra Mundial 
a optar favoravelmente pelo massacre ocorrido en-
tre o país e a Alemanha. Ele debita este crédito, es-
sencialmente, à propaganda governamental, que se 
dedicou a um planejamento do conteúdo, dos ca-
nais de distribuição (principalmente rádio e cartaz-
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es), do receptor e da situação pré-guerra. De modo 
a projetar os alemães como inimigos da nação e a 
promover a amizade e a cooperação internas, as 
técnicas de propaganda auxiliaram a direcionar a 
opinião pública, ainda segundo Carvalho (2012). 

Entretanto, o mecanismo de recebimento de infor-
mações anteriormente citado durante o advento 
da prensa de Gutenberg teve ainda mais impacto 
com o advento da globalização e a da Internet, in-
terligando nações, culturas e, principalmente, idio-
mas diferentes de uma só vez. Era chegada a era da 
informação veiculada em diferentes mídias, não se 
limitando apenas ao livro ou ao conhecimento ad-
vindo de professores. Assim, a Teoria Hipodérmica 
e a suposta passividade dos receptores na relação 
comunicacional, defendidos por Harold Laswell, 
acabaram por não explicar de modo satisfatório os 
novos paradigmas midiáticos, necessitando de out-
ras teorias que pudessem fundamentá-los. Marshall 
McLuhan é um exemplo de estudioso da comuni-
cação que revelou os paradigmas estabelecidos ao 
final do século XX e previu as próximas tendências 
da sociedade: para ele, a tecnologia e a mídia não 
eram mais entendidas como meros instrumentos 
humanos, mas sim extensões do próprio corpo, que, 
por estarem intimamente ligadas à vida, exerciam 
uma nova realidade (MCLUHAN, 1998). 

A sua mais célebre afirmação “o meio é a men-
sagem” (MCLUHAN, 1967) diz respeito à percepção de 
que os suportes midiáticos começaram a se mani-
festar quase como entidades vivas, interferindo, in-
fluenciando e ditando novos modos de vida — como 
seria possível observar com a ascensão da Internet 
e da mídia virtual. A previsão do autor se baseou 
em um futuro objeto que se ligaria ao braço de um 
indivíduo, transmitindo informações vitais, como a 
quantidade de nutrientes ingerida e a localização 
de seu utilizador. Esta definição remete imediata-
mente ao smartphone e posteriormente aos relógios 
smartwatches, cujo formato não estaria alocado ex-
atamente ao braço mas sim às mãos de cada in-
divíduo presente na sociedade em rede.

O conceito de “aldeia global”, de McLuhan (1967), 
também contribuiu para a consolidação do pensa-
mento atual de interligação entre diferentes nações 
do mundo; a ideia de que a sociedade tenha prati-
camente se tornado uma única comunidade em 
torno das redes digitais é influenciada pelo fenôme-
no da globalização e do advento da TICs, os quais 
permitiram uma integração de informação e comu-
nicação instantânea entre regiões completamente 
polares do planeta. Um novo mundo emergiu diante 
do paradigma da comunicação em rede, conforme 
McLuhan (1967, p. 67) afirma:
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Agora moramos em uma “vila global” ... um acon-
tecimento simultâneo. A informação é derramada 
sobre nós, instantânea e continuamente. Assim 
que as informações são adquiridas, elas são rap-
idamente substituídas por informações ainda mais 
recentes (MCLUHAN, 1967, p. 67). 

Novos desafios surgiram na sociedade da infor-
mação, como a cultura das fake news e da desin-
formação, conforme foi retratado no tópico 1.1.1 In-
formação. As novas mídias concretizaram o sonho 
do conhecimento coletivo e da democratização da 
informação, porém acarretaram em agravamentos 
sociais principalmente quando se pensa nas mídi-
as digitais. Cyberbullying, discurso de ódio, racismo, 
xenofobia, LGBTQ+fobia , antissemitismo, assédio, vi-
olência, fundamentalismo e danos morais são ape-
nas alguns exemplos encontrados nas redes sociais 
mais utilizadas no mundo (Figura 2) — Facebook, In-
stagram e Twitter. 

Assim, os profissionais da área do design digital en-
cararam o alastramento da desinformação e da 
“infoxicação” generalizada em blogs, sites, sistemas 
e interfaces, atingindo seu ápice através das redes 
sociais mais populares. Por um lado, o design tem 
a capacidade de refletir sobre os problemas de seu 
tempo e o fez na área audiovisual, conforme é pos-
sível notar através de documentários como A Terra 
é Plana, lançada em 2016 na Netflix: nesta obra, são 
fornecidos subsídios para iniciar um diálogo e uma 
explicação acerca dos movimentos conspiraciona-
is anti-ciência que têm se alastrado na sociedade 
recentemente, como no caso dos movimentos “ter-
raplanista” e “antivacina”, defendendo concepções 
pautadas somente na fé e na crença pessoal. Os 
próximos tópicos se dedicam a traçar um panora-

Figura 2: Discurso de ódio e desinformação propagado por usuário na conta do
Twitter. Fonte: TWITTER, 2019.  
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ma sobre o significado da ciência e como ela mostra 
sua utilidade em meios pandêmicos e saturados de 
desinformação, abordando a importância da divul-
gação científica e das ferramentas do design digital 
para a vida coletiva humana.

1.2 A Ciência e sua Metodologia  

“Ciência” refere-se a qualquer sistema de conhec-
imento que ocupa-se da representação do mundo 
real, do mundo da nossa experiência, o mundo físico 
e seus fenômenos. Sua metodologia envolve a real-
ização de observações criteriosas e imparciais, as-
sim como uma experimentação sistemática. Em ter-
mos gerais, o objetivo da ciência empírica é buscar 
o conhecimento das verdades objetivas do mundo 
e como operam as suas leis fundamentais (BRITAN-
NICA, 2021a; POPPER, 2013, p. 37). A ciência é normal-
mente separada em três grandes categorias com 
base em seu tema de estudo: ciências exatas, ciên-
cias biológicas e ciências sociais. No entanto, apesar 
dessas divisões, todo tipo de ciência possui o mes-
mo elemento que as conectam, o método científico. 
Cada uma dessas três grandes categorias possuem 
diversas subdisciplinas. As ciências exatas são en-
carregadas de estudar o mundo inorgânico e en-

globam a matemática, física, astronomia, astrofísica, 
química e ciências da Terra. As ciências biológicas, 
que englobam a biologia e a medicina, assim como 
suas diversas subcategorias, são responsáveis pelo 
estudo do mundo orgânico da vida e seus proces-
sos. As ciências sociais englobam a antropologia, 
economia, sociologia, ciência política e psicologia e 
são responsáveis pelo estudo dos aspectos culturais 
e sociais resultantes do comportamento humano 
(BRITANNICA, 2021a; BRITANNICA, 2021b).

Como descrito por Karl Popper (2013), houve por 
muito tempo um problema em torno da decisão do 
critério de demarcação. O autor define o problema 
de demarcação como o desafio de estabelecer um 
critério que seja usado para permitir aos humanos 
a realização da distinção entre aquilo que é ciência 
empírica daquilo que não é. Popper foi o responsável 
por propor o critério de demarcação que é hoje us-
ado pelas ciências empíricas: a falseabilidade (que 
também pode ser descrita como refutabilidade). Em 
suas palavras: 

Só reconhecerei um sistema como empírico ou 
científico se ele for passível de comprovação pela 
experiência. Essas considerações sugerem que 
deve ser tomado como critério de demarcação, 
não a verificabilidade, mas a falseabilidade de um 
sistema. Em outras palavras, não exigirei que um 
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sistema científico seja suscetível de ser dado como 
válido, de uma vez por todas, em sentido positivo; 
exigirei, porém, que sua forma lógica seja tal que se 
torne possível validá-lo através de recurso a pro-
vas empíricas, em sentido negativo: deve ser pos-
sível refutar, pela experiência, um sistema científico 
empírico. (POPPER, 2013, p. 38).  

No decorrer dos séculos, inúmeros conceitos científ-
icos sustentados por muito tempo foram desmen-
tidos e tiveram novas teorias como substitutas. Já 
foi acreditado que a Terra era estacionária e que o 
céu é que se movia. Já foi acreditado que a nossa 
galáxia era o centro de todas as outras galáxias (SA-
GAN, 2020b, p. 55-57). Já foi acreditado que o uni-
verso sempre existiu no passado da mesma forma 
como encontra-se hoje, ou que mesmo tendo sido 
criado em algum momento no passado ele seria 
mais ou menos como é hoje (HAWKING, 2015, p. 17). 
Já foi acreditado que todo o espaço do universo era 
preenchido por uma substância denominada “éter”, 
mesmo nos espaços “vazios” do espaço, que agia 
como um referencial para a velocidade fixa da luz 
— Albert Einstein foi o responsável por afirmar que a 
ideia do éter era desnecessária (HAWKING, 2015, p. 
32-33). Também já foi acreditado na existência de 
um dualismo entre corpo e mente (DAMASIO, 2019, 
p. 207-208). Todas essas antigas teorias foram des-
mentidas e substituídas por novas. Estas novas te-

orias são passíveis de refutação, no entanto, em 
inúmeros casos, trata-se de algo improvável de 
ocorrer, dadas as provas que as sustentam.

A profissão da ciência tem como fundamentação a 
concepção de que a verdade objetiva existe, isto é, a 
verdade que suplanta as variedades culturais, o que 
significa que se dois cientistas, cada um de um lo-
cal distinto do mundo, fizerem a mesma pergunta, 
o resultado da investigação será uma convergên-
cia para uma mesma verdade, a qual independe 
integralmente de quaisquer crenças individuais, da 
formação cultural deles, do que pensam ou sentem 
e até mesmo, dentro de certos limites, da capaci-
dade deles (DAWKINS, 2018, p. 35; CARNIELLI e EPSTEIN, 
2020, p. 16). “Em ciência, se duas pessoas desco-
brirem algo independentemente, a verdade será a 
mesma. Ao contrário das obras de arte, as verdades 
científicas não mudam de natureza conforme os in-
divíduos que as descobrem” (DAWKINS, 2018, p. 134-
135). Como descrito por Dawkins (2018), existe uma 
notória crença difundida no meio filosófico de que 
os cientistas não são responsáveis por provar a ver-
dade, mas que eles meramente expõem hipóteses 
que não são capazes de refutar. Sobre isso, Daw-
kins responde: “O filósofo pode nos persuadir de que 
nossos fatos são apenas teorias não refutadas, mas, 
em se tratando de certas teorias, apostaríamos nos-
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so pescoço que elas nunca serão refutadas, e essas 
são as que normalmente consideramos verdadei-
ras” (DAWKINS, 2018, p. 35-36).

1.2.1 A Ciência vista como uma vela no 
escuro

No capítulo 12 do livro “O Mundo Assombrado pelos 
Demônios: A Ciência Vista Como Uma Vela No Escu-
ro” (2020a), publicado inicialmente em 1995, o au-
tor Carl Sagan formula um kit que serve como uma 
reunião de diversas ferramentas usadas pelos cien-
tistas para que possam exercer seu ofício da mel-
hor forma possível. Nessa profissão, é imprescindível 
que haja o pensamento cético, a lógica deve rein-
ar no território científico. Como descrito por Sagan 
(2020a), esse kit é utilizado sempre que qualquer 
nova ideia é apresentada ao meio científico para ser 
analisada. Se essa nova proposição persistir após 
sua passagem pelas ferramentas, então os cientis-
tas poderão aceitá-la, mesmo que ainda esteja em 
fase experimental. A seguir estão listados os tópicos 
desse kit que guiam os cientistas no que deve ser 
feito ao defrontarem-se com uma asserção: 

 Sempre que possível, deve haver confirmação 
independente dos “fatos”.

 Devemos estimular um debate substantivo so-
bre as evidências, do qual participarão notórios 
partidários de todos os pontos de vista. 

 Os argumentos de autoridade têm pouca rele-
vância — as “autoridades” cometeram erros no 
passado. Voltarão a cometê-los no futuro. Uma 
melhor forma de expressar essa ideia é talvez diz-
er que na ciência não existem autoridades; quando 
muito, há especialistas. 

 Devemos considerar mais de uma hipótese. Se 
alguma coisa deve ser explicada, é preciso pen-
sar em todas as maneiras diferentes pelas quais 
poderia ser explicada. Depois devemos pensar nos 
testes que poderiam servir para invalidar sistemati-
camente cada uma das alternativas. O que sobre-
viver, a hipótese que resistir a todas as refutações 
nessa seleção darwiniana entre as “múltiplas hipó-
teses eficazes”, tem uma chance muito melhor de 
ser a resposta correta do que se tivéssemos sim-
plesmente adotado a primeira que prendeu nossa 
imaginação.

 Devemos tentar não ficar demasiado ligados 
a uma hipótese, só por ser a nossa. É apenas uma 
estação intermediária na busca do conhecimento. 
Devemos nos perguntar por que a ideia nos agra-
da. Devemos compará-la imparcialmente com as 
alternativas. Devemos verificar se é possível encon-
trar razões para rejeitá-la. Se não, outros o farão [...]
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 Se há uma cadeia de argumentos, todos os elos 
na cadeia devem funcionar (inclusive a premissa) 
— e não apenas a maioria deles. 

 A Navalha de Occam. Essa maneira prática e 
conveniente de proceder nos incita a escolher a 
mais simples dentre duas hipóteses que explicam 
os dados com igual eficiência. 

 Devemos sempre perguntar se a hipótese 
pode ser, pelo menos em princípio, falseada. As 
proposições que não podem ser testadas ou fal-
seadas não valem grande coisa. Considere-se a 
ideia grandiosa de que o nosso Universo e tudo o 
que nele existe é apenas uma partícula elementar 
— um elétron, por exemplo — num Cosmos muito 
maior. Mas, se nunca obtemos informações de fora 
de nosso Universo, essa ideia não se torna impos-
sível de ser refutada? Devemos poder verificar as 
afirmativas. Os céticos inveterados devem ter a 
oportunidade de seguir o nosso raciocínio, copiar 
os nossos experimentos e ver se chegam ao mes-
mo resultado (SAGAN e DRUYAN, 2020a, p. 241-242).

Mais do que ensinar o que deve ser levado em con-
sideração no evento de determinar se uma afir-
mação deve ser aceita ou negada, o kit formulado 
por Sagan também orienta acerca daquilo que não 
deve ser feito, como qualquer bom kit de detecção 
de mentiras deve fazer. É necessário ter-se o conhe-
cimento das principais falácias, aquelas que são as 
mais perigosas e que obstruem o raciocínio lógico e a 

retórica. Abundam exemplos de falácias ocorrendo no 
meio religioso, político e nas discussões pela internet. 
Ter o conhecimento desses equívocos de julgamento 
que ocorrem comumente é algo imprescindível para 
que se possa desenvolver eficazmente o pensamen-
to crítico. É algo que tem a capacidade de auxiliar as 
pessoas a avaliarem se seus argumentos possuem 
de fato validade antes que sejam proferidos.

Como descrito por Sagan (2020a), para que seu 
uso ocorra devidamente, a ciência exige algo que 
pode ser no mínimo incômodo para as pessoas: é 
obrigatório que as pessoas considerem a si mes-
mas e a qualquer instituição cultural segundo a 
metodologia científica, isto é, não aceitar de forma 
acrítica qualquer informação recebida. As pessoas 
precisam se esforçar o mais possível para superar 
crenças, esperanças e vaidades não investigadas 
cientificamente. É preciso que sejam questionadas 
as noções pessoais que propiciam conforto perante 
as injustiças e os terrores do mundo. Nas sociedades 
humanas, é possível observar a presença do mun-
do dos mitos, metáforas e religiões que trazem bas-
tante conforto às pessoas ao mesmo tempo em que 
isso coexiste com o mundo material, ordinário.

De acordo com Sagan (2020a, p. 336) quando ocor-
rem tentativas de conciliação entre esses dois univer-



38

sos — a ciência e o mítico/religioso — surgem conflitos, 
que então tendem a ser considerados fora do alca-
nce do indivíduo e ignorados. Por isso, naturalmente, 
as pessoas simplesmente optam pela divisão. Alguns 
cientistas inclusive transitam entre o universo cético 
científico e o universo crédulo religioso. Pode pare-
cer muito cruel e insensível impedir as pessoas de 
buscarem o conforto propiciado pela fé, ainda mais 
pensando na tão curta duração do tempo de vida de 
um humano e todas as incertezas que a humanidade 
possui — principalmente em tempos de quarentena e 
isolamento social impostos pela situação pandêmi-
ca atual. Muitos acabam por não conseguir suportar 
apenas a ciência em suas vidas e acabam recor-
rendo à religião para preencher vazios existenciais. 
Qualquer pessoa que se sinta incapaz de suportar o 
peso da ciência possui liberdade para desconsider-
ar o que ela ensina. No entanto, a ciência não pode 
ser usada apenas quando convém à pessoa. Aceit-
ar e usar a ciência como verdadeira em determina-
dos assuntos que são confortáveis e ignorá-la quan-
do for desconfortável — quando a pessoa sente-se 
ameaçada — é algo que não pode ocorrer. A ciência 
não é arbitrária, tendo sua aplicação apenas quan-
do é oportuno para a pessoa. Como Sagan descreve: 
“Como é possível voar em aeroplanos, escutar rádio 
ou tomar antibióticos, sustentando ao mesmo tempo 
que a Terra tem cerca de 10 mil anos ou que todos 

os sagitarianos são gregários e afáveis?” (SAGAN e 
DRUYAN, 2020a, p. 337).

O artigo científico intitulado “Divine intuition: Cog-
nitive style influences belief in God” (SHENHAV et al., 
2012) apresentou uma pesquisa que visava entender 
por que algumas pessoas são mais propensas à reli-
giosidade do que outras. O resultado foi que aqueles 
que possuem uma maior propensão a acreditar na 
intuição possuem também uma maior propensão a 
acreditar em Deus. O estudo também demonstrou 
que estimular as pessoas a pensarem de forma in-
tuitiva aumentava a crença em Deus. Em um outro 
artigo, publicado na revista científica Science, intit-
ulado “Analytic Thinking Promotes Religious Disbe-
lief” (GERVAIS e NORENZAYAN, 2012), foi demonstrado 
que estimular as pessoas a usarem o pensamento 
analítico gerava uma redução da propensão em 
acreditar em Deus. Assim, o que ambas pesquisas in-
dicam é que a crença em Deus, ao menos parte dela, 
pode ser um resultado direto do tipo de pensamento 
ensejado pelo indivíduo. É necessário explicitar que 
o grupo não está afirmando que todas as pessoas 
religiosas possuem uma deficiência em relação ao 
pensamento crítico e são, por consequência, menos 
inteligentes. Não há problema algum com a religio-
sidade praticada pelas pessoas. A religião passa a 
ser um problema quando a fé impede o indivíduo de 



39

aceitar certas evidências científicas por estarem em 
conflito com suas crenças pessoais. 

Um exemplo disso é a teoria da evolução, algo que 
qualquer cristão que seguir fielmente as escrituras 
bíblicas não aceitará por ser algo diferente do que 
a bíblia descreve. Outro exemplo é a idade do pla-
neta Terra. Muitos religiosos acreditam que, segundo 
cálculo feito de acordo com as escrituras bíblicas, o 
planeta Terra foi criado por Deus há cerca de 6 mil 
anos (RESPOSTAS BÍBLICAS, 2021). A ciência diz algo 
bem diferente: a estimativa científica diz que a Ter-
ra existe há aproximadamente 4,5 bilhões de anos 
(HAWKING, 2019, p. 96). Existem inúmeros cientistas 
que possuem sua fé religiosa. Não é preciso ser um 
ateu ou agnóstico para ser um cientista. No entanto, 
qualquer cientista sério jamais usará um documen-
to como a bíblia como evidência científica. Qualquer 
texto religioso pode ser usado apenas para fins de 
espiritualidade e liberdade religiosa, jamais como 
provas científicas.

Sagan (2020a) ainda afirma que, mesmo quando o 
ceticismo científico é posto em prática com sensibi-
lidade e cuidado, ainda assim ele pode parecer cru-
el, arrogante, autoritário e algo desprovido de apreço 
para com as crenças e sentimentos alheios. Existem 
cientistas e pessoas que de fato fazem um uso in-

devido do ceticismo, aplicando essa ferramenta de 
forma insensível e incivil. Outros até mesmo chegam 
à conclusão de que não devem acreditar na infor-
mação antes mesmo de realizar um exame dessa 
proposição, e não depois dessa análise. É natural que 
os indivíduos tenham um sentimento de proteção em 
relação às suas crenças, pois são elementos iner-
entes ao indivíduo como um todo, exercendo um 
papel fundamental para definir o “eu” de cada pes-
soa. É por isso que quando alguém surge desafiando 
esse sistema de crenças indicando, por exemplo, que 
algo em que a pessoa acredita não possui uma base 
sólida, isso frequentemente não trata-se apenas de 
uma busca para levar a um melhor entendimento do 
tópico em questão. As pessoas acabam perceben-
do esse questionamento como um ataque individual. 
Parte do objetivo do presente Trabalho é fazer com 
que as pessoas entendam melhor sobre o que o ceti-
cismo significa e também o que ele não significa. 

Não que imitasse, para tanto, os céticos, que du-
vidam apenas por duvidar e afetam ser sempre ir-
resolutos: pois, ao contrário, todo o meu intuito ten-
dia tão somente a me certificar e remover a terra 
movediça e a areia, para encontrar a rocha ou ar-
gila” (CHERRI, 2013, p. 49). 

Na citação acima, René Descartes (1983) apud Cherri 
(2013, p. 49) descreve sobre como o ceticismo deve 
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ser uma ferramenta usada para atingir um fim, e que 
não trata-se de um fim por ela mesma. Ninguém 
deve ser cético apenas por ser cético. Este não é o 
objetivo do ceticismo. Entretanto, frequentemente 
o ceticismo é visto como algo negativo, pois muitos 
céticos agem de forma autoritária almejando impor 
o seu lado e desconsiderando a opinião do outro. Nin-
guém deve esquecer que não importa quão iludidas 
estejam certas pessoas, não importa quão crédulas 
elas sejam, ainda assim são seres humanos e mere-
cem um tratamento respeitoso, digno e sensível. 

Como descrito por Sagan (2020a), é necessário sa-
lientar que o ceticismo possui limites e deve ser en-
tendido como parte integrante da ética; não é o ideal 
que seja aplicado simplesmente sem exceção. O in-
dicado é que seja feita uma análise quanto ao cus-
to/benefício de sua aplicação. Em uma situação em 
que o conforto gerado pelo misticismo e pela super-
stição é demasiado elevado, e os custos e perigos 
dessa crença são baixos, será que vale mesmo a 
pena que alguém aborde essa pessoa sob uma per-
spectiva cética? Saber quando deve-se abordar al-
guém sobre suas crenças não é algo simples, é uma 
tarefa bastante delicada. No entanto, isso não deve 
ser entendido como se o correto fosse simplesmente 
silenciar-se perante a crença alheia. Em uma situ-
ação em que, durante uma corrida de Uber, a pessoa 

a cargo da direção do veículo comece a proferir um 
discurso menosprezando um grupo étnico — um ato 
de discurso de ódio. É ético permanecer em silêncio? 
Se todas as pessoas com quem essa pessoa pre-
conceituosa se depara seguissem o ditado popular 
“quem cala, consente”, quando ela passará a anal-
isar criteriosamente sobre aquilo que está sendo 
dito? Discutir sobre questões como essa do exemplo 
trata-se de uma responsabilidade moral.

De acordo com Sagan (2020a), o mesmo aplica-se 
ao ceticismo. É necessário salientar que isso não 
é o mesmo que afirmar que todas as pessoas de-
vem ser abordadas sob uma perspectiva cética em 
relação a todas as suas crenças. Como descrito an-
teriormente, certas crenças fazem mais bem do que 
mal. Em muitas situações, as pessoas optam por 
manter o silêncio como forma de respeito à cren-
ça alheia. No entanto, se as pessoas sempre man-
tiverem-se silenciosas em relação ao misticismo e 
à superstição, mesmo que o façam pensando que 
estão ajudando, isso é algo que contribui para a 
criação de uma sociedade em que o ceticismo pas-
sa a ser visto como algo arrogante, insensível e au-
toritário, enquanto a ciência passa a ser vista como 
um ataque direto às mais profundas convicções in-
dividuais. O pensamento crítico e rigoroso passa a 
ser visto como algo que deve ser evitado em vez de 
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usado. Ele passa a ser visto como um inimigo das 
crenças pessoais. Encontrar o equilíbrio para efetuar 
a aplicação do ceticismo não é algo simples, exige 
muita sabedoria para fazê-lo.

De acordo com Sagan (2020a), o principal proble-
ma na questão do ceticismo está na polarização. De 
um lado os céticos, do outro os não céticos. Existe um 
sentimento recorrente de que os céticos são as pes-
soas que possuem o monopólio da verdade e que 
os não céticos são pessoas crédulas e estúpidas por 
acreditarem em doutrinas tão desprovidas de sensa-
tez. Muitos céticos agem como se o ceticismo fosse 
uma doutrina que tivesse que ser imposta àqueles 
que não foram doutrinados. Muitos pensam que se 
os não céticos forem sensatos, eles escutarão o que 
os céticos têm a dizer e então irão para o lado da ver-
dade absoluta e, se não o fizerem, serão indignos de 
redenção. Essa abordagem, no entanto, não é benéfi-
ca, justamente por não ser construtiva. É preciso que o 
ceticismo seja ensinado às pessoas com uma abor-
dagem humana e, principalmente, munida de com-
paixão e empatia pelo outro. Esse ensinamento sobre 
o ceticismo precisa se concretizar por meio do ensino 
sobre as raízes psicológicas humanas das crenças 
infundadas, da superstição e da pseudociência, ja-
mais esquecendo que o outro é um ser humano que 
merece respeito, ética e empatia. E, também muito 

importante, lembrar que ninguém nasce conhecen-
do. A inteligência é um longo processo. Qualquer in-
strutor deve lembrar que um dia também precisou 
ser instruído e que em um momento não sabia, mas 
depois passou a saber.

Tendo em vista que a ciência depende profunda-
mente do pensamento crítico, o tópico seguinte 
possui como objetivo elucidar mais sobre seu sig-
nificado. A psicologia também é algo fundamental 
quando o assunto do raciocínio lógico é posto em 
pauta, pois há diversos fatores neurais que afetam 
a racionalidade, fazendo as pessoas se distancia-
rem dela. É preciso que esses fatores sejam conhe-
cidos para que haja uma melhor aproximação do 
raciocínio fundamentado em bases lógicas em vez 
de ilógicas, como as falácias.  

1.3 Pensamento crítico e Psicologia

O tópico 1.3 tem como objetivo elucidar as bases do 
pensamento crítico e sua importância para a divul-
gação científica, entendendo-o como um elemento 
essencial da metodologia científica. Além disso, a psi-
cologia também faz-se necessária. Os vieses cogniti-
vos e as falácias serão abordados por sua relevância 
no entendimento dos fatores psicológicos que fazem 
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as pessoas se distanciarem da razão e do raciocínio 
lógico. O pensamento crítico trata-se de uma prática 
essencial para o processo de formação de cidadãos 
cônscios, garantindo que o ato de pensar e a tomada 
de decisões sejam pautados em bases sólidas. Dom-
inar o pensamento crítico é ser capaz de participar 
de forma mais proveitosa nas relações interpessoais, 
pois os argumentos serão formulados de forma clara 
e com fundamentação. Além disso, a pessoa não 
será mais tão facilmente ludibriada pela publicidade, 
pelos políticos ruins e pelo jornalismo incorreto (CAR-
NIELLI e EPSTEIN, 2020, p. XI).  

As pessoas estão frequentemente deparando-se 
com diversas informações em seu cotidiano. Estão 
constantemente pensando e tomando decisões, no 
entanto, isso não significa que tudo isso esteja acon-
tecendo com base em sólidos fundamentos. Ser um 
especialista no pensamento crítico é ser especialis-
ta na arte de pensar (CARNIELLI e EPSTEIN, 2020). Tra-
ta-se da capacidade de analisar criticamente as afir-
mações com as quais as pessoas deparam-se em 
seu dia a dia, decidindo se elas se deixarão acreditar 
ou ser convencidas acerca da verdade de uma afir-
mação; trata-se de saber se o que está sendo apre-
sentado à pessoa é um bom argumento ou o oposto. 
Assim, os próximos tópicos dedicam-se à definição e 
ao estudo de falácias que foram selecionadas como 

sendo pertinentes ao projeto, bem como o estudo dos 
vieses cognitivos que regem a mente humana.

1.3.1 Falácias: os argumentos 
irreparáveis 

Perante um extenso acervo de falácias disponível no 
livro de Carnielli e Epstein (2020) e também no livro 
de Sagan (2020a), possuindo muito mais exemplos 
do que é possível retratar neste Trabalho, foram de-
stacadas três falácias como representativas do tema 
desta pesquisa. Assim, as falácias Argumentum ad 
hominem, Argumentum ad verecundiam e Circulus 
in demonstrando representam alguns dos equívo-
cos lógicos comumente cometidos por pessoas que 
usam do senso comum em sua argumentação e 
que possuem grande relação com a desinformação, 
traçando parâmetros para a análise do fenômeno 
psicológico e sensorial que permeia a divulgação de 
fake news e conhecimentos anti-científicos.

A falácia Argumentum ad hominem (Apelo à pessoa, 
ataque pessoal) ocorre quando o argumentador é 
atacado e não o argumento. É necessário consider-
ar que a validade de um argumento ou afirmação 
independe completamente de seu emissor. Um ex-
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emplo da falácia Argumentum ad hominem é quan-
do a pessoa recusa-se a aceitar uma declaração e 
justifica a negação realizando uma crítica ao emis-
sor dessa afirmação. Exemplos da falácia: “O meu 
médico disse que preciso perder 15 quilos, porém 
ele mesmo está com alguns quilos acima do peso”; 
“Você diz que os ateus são capazes de ter princípios 
morais. No entanto, você é um ateu que abando-
nou sua família”. Esses dois exemplos tratam-se de 
falácias, pois a verdade (ou a falsidade) de cada 
afirmação não é algo que depende dos princípios e 
valores da pessoa que está comunicando o argu-
mento (CARNIELLI e EPSTEIN, 2020, p. 378).

Já a falácia Argumentum ad verecundiam (Apelo 
à autoridade) trata-se da situação em que o emis-
sor do argumento recorre à notoriedade de alguma 
pessoa para argumentar que a proposição afirma-
da está correta, ou incorreta. Usa-se admiração 
por alguém para que seja mais provável que a ar-
gumentação seja validada. Exemplo: “Isaac Newton 
foi um grande gênio. Ele acreditava em Deus, logo, 
Deus existe”. Por “autoridade” entende-se não ape-
nas pessoas célebres e de grande prestígio, mas 
qualquer pessoa cuja autoridade ou credibilidade 
possa ser usada para estabelecer a verdade ou fal-
sidade de uma afirmação. Trata-se de uma falácia, 
pois o que deve ser analisado em toda afirmação é 

o argumento que está sendo proferido e não a auto-
ridade, credibilidade ou moral da pessoa.

No entanto, é preciso salientar a importância do 
contexto para avaliar a falácia em questão. O Argu-
mentum ad verecundiam não é sempre completa-
mente falso. Existem situações em que argumentar 
por meio dessa falácia pode ser bastante relevante, 
como, por exemplo, quando a proposição refere-se 
a algo dito por uma autoridade no assunto e que 
possui grande relevância em um campo específi-
co do conhecimento. Existe uma distinção entre os 
seguintes exemplos: “Stephen Hawking chegou à 
conclusão de que os buracos negros emitem ra-
diação” e “produtores de jogos concluíram que o 
aquecimento global é completamente inevitável”. 
Stephen Hawking foi um grande cientista que atuou 
na área da física teórica e, portanto, é evidente que 
suas opiniões sobre a radiação emitida por bura-
cos negros possuam uma grande validade. Por out-
ro lado, será que os produtores de jogos possuem 
propriedade técnica para falar sobre o aquecimen-
to global? Para que uma afirmação seja favorável à 
aceitação de sua veracidade ou falsidade é preciso 
que ela parta de alguém com considerável domínio 
sobre o tópico em questão, sempre lembrando que 
alguém ter autoridade/notoriedade em X não impli-
ca ter autoridade/notoriedade em Y (CARNIELLI e EP-
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STEIN, 2020, p. 383-384).

A falácia Circulus in demonstrando (Apelo à prem-
issa) é a falácia em que a pessoa estabelece como 
premissa a própria conclusão que está buscando 
estabelecer. É normal nessa situação que o emissor 
formule o argumento de uma forma que ele possa 
parecer válido. É também denominado de argumen-
to circular. Um exemplo dessa falácia: “O seu posicio-
namento político demonstra como você quer que a 
sociedade seja e também o que você defende. Dizer 
que não define é não saber o que é política. Portanto, 
a sua posição política é um reflexo de caráter”. Nesse 
exemplo o seu emissor quer estabelecer como ver-
dadeira a conclusão de que a posição política é um 
atestado do caráter da pessoa usando como prem-
issa essa mesma afirmação. Um outro problema 
com essa argumentação é que a pessoa está supon-
do que todos tomam decisões políticas consciente-
mente, pois entendem bem de política. Um outro ex-
emplo dessa falácia é alguém dizer que Deus existe, 
pois a Bíblia diz que existe, e como foi escrita por Deus 
estando então correta, logo, Deus existe. O emissor 
de uma afirmação como essa está utilizando-se de 
um argumento circular. As premissas usadas não são 
mais plausíveis do que a conclusão pretendida (CAR-
NIELLI e EPSTEIN, 2020, p. 384-385).

1.3.2 Vieses cognitivos: os facilitadores 
neurais

Como descrito por Daniel Kahneman no livro “Rápi-
do e Devagar” (2011), na década de 1970 duas ide-
ias eram amplamente difundidas no meio científico 
social. A primeira: as pessoas são majoritariamente 
racionais e possuem opiniões certamente funda-
mentadas. E a segunda: certas emoções como o 
medo, a raiva e o amor explicam o motivo pelo qual 
na maior parte das ocasiões as pessoas distanci-
am-se da racionalidade. O artigo “Judgment under 
Uncertainty: Heuristics and Biases”, escrito por Amos 
Tversky e Daniel Kahneman (1974) e reproduzido na 
íntegra no livro de Kahneman (2018), questiona-
va essas duas ideias. Atualmente o conhecimento 
dos vieses cognitivos já está bastante difundido, 
no entanto, ainda assim inúmeras pessoas acredi-
tam que são majoritariamente racionais e lógicas e 
nem desconfiam do fato de que estão constante-
mente sob o domínio dos vieses cognitivos. Mas o 
que exatamente são esses vieses?

Os vieses cognitivos consistem em pré-julgamen-
tos que têm como efeito a turvação do pensamento, 
agindo como influenciadores das crenças pessoais, 
dos julgamentos realizados e das decisões toma-
das que todos realizam constantemente. Em muitos 



45

casos, é mais fácil que um certo preconceito seja 
evidenciado, não sendo uma tarefa árdua perce-
bê-lo em si mesmo ou em outrem. No entanto, em 
inúmeras outras ocasiões, o reconhecimento não 
é facilitado, acontecendo justamente o oposto. Ex-
istem vários vieses que são altamente sutis e acon-
tecem totalmente recônditos, sendo quase impos-
sível que sejam evidenciados. Os vieses possuem 
uma absurda capacidade de intervir naquilo que as 
pessoas sentem, pensam e também em como se 
comportam. Os processos mentais que conduzem 
às intuições, impressões e à multiplicidade de de-
cisões tomadas pelas pessoas são imperceptíveis 
à consciência. Para que possamos entender exata-
mente por que os vieses ocorrem, é preciso recorrer 
à conceitos da psicologia. Lidar com o mundo cir-
cundante do organismo é algo demasiado dispen-
dioso em termos energéticos, justamente por esse 
fato é que o cérebro depende tão profundamente 
de facilitadores neurais. Como descrito por Tversky 
e Kahneman (1974), no artigo reproduzido no livro de 
Kahneman (2018):

Essas heurísticas são altamente econômicas e nor-
malmente eficazes, mas levam a erros sistemáti-
cos e previsíveis. Uma melhor compreensão dessas 
heurísticas e dos vieses em que nos fazem incorrer 
poderia melhorar os julgamentos e as decisões em 
situações de incerteza (KAHNEMAN, 2018, p. 538).

O processamento neural é limitado, logo não é pos-
sível que as pessoas estejam atentas a tudo a todo 
momento. Quanto maior o volume de informações 
disponíveis ao cérebro do organismo, maior será o 
gasto energético. O caminho que a evolução en-
controu no passado remoto para lidar com a grande 
complexidade do ambiente e do organismo que 
move-se por ele foi depender profundamente de fa-
cilitadores, que são comumente denominados como 
“hábitos” na psicologia. Quando pré-visões corretas 
são realizadas, o gasto energético poupado é con-
siderável. “A repetição nos torna mais confiantes em 
nossas previsões e mais eficientes em nossas ações” 
(EAGLEMAN e BRANDT, 2020, p. 27). 

Esses facilitadores neurais contribuem imensa-
mente para que o cérebro do organismo possa deix-
ar de investir energia onde não é relevante para que 
possa focar naquilo que é relevante. Quando ocor-
reu o aparecimento de organismos conscientes na 
história evolutiva, mesmo capazes do pensamento 
racional, os humanos ainda dependem profunda-
mente dos facilitadores mentais, o que também en-
globa a formação de julgamentos, crenças e opin-
iões acerca das informações que são recebidas. 

No entanto, como já descrito, um grande problema 
desses atalhos é que eles comumente conduzem a 
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concepções equivocadas. O cérebro não sabe dis-
tinguir entre o relevante e o irrelevante, tudo o que ele 
“sabe” é que é importante poupar energia, seja como 
for. As pessoas não avaliam sem exceção todos os 
pormenores possíveis das informações recebidas 
constantemente e ao gerar opiniões e pensamen-
tos acerca delas, nem é possível dada a quantidade 
de informações com as quais as pessoas se dep-
aram diariamente. Entram em cena as heurísticas 
e vieses, cuja missão é a de facilitar a formação de 
julgamentos. O problema é que eles podem levar 
aos preconceitos. A importância de aprender sobre 
os vieses cognitivos está na necessidade de pensa-
mento crítico na sociedade, pois ele é fundamental 
para a democracia (CARNIELLI e EPSTEIN, 2020, p. XI).

Existe um sem-número de vieses cognitivos e, por 
isso, enumerar todos eles não seria de utilidade ou 
praticidade ao presente Trabalho. Além disso, po-
dem haver muitos vieses que ainda não foram estu-
dados. Há um infográfico feito pela “DesignHacks.co” 
que exibe em grupos os 188 vieses cuja existência é 
conhecida. Dentre os vieses pesquisados, o viés da 
confirmação foi selecionado como o único viés cog-
nitivo para ser elucidado por possuir uma grande 
relevância para o tema do presente Projeto.

O viés da confirmação consiste em beneficiar as in-

formações que ajudam a reforçar o que a pessoa 
acredita ou pensa sobre um determinado assunto. 
Trata-se da inclinação a favorecer com maior fre-
quência aquilo que auxilia no processo de tornar 
ainda mais sólidas as opiniões, crenças e valores já 
estabelecidos na pessoa. Um motivo pelo qual esse 
viés acontece é pela maior facilidade que a busca 
pela confirmação traz. Isso ajuda o cérebro a não in-
vestir muita energia analisando todos os principais 
pontos antes de formar uma conclusão opinativa 
sobre o tópico. Investir mais energia que  necessário 
é algo que o cérebro está sempre buscando evitar, 
portanto, tudo que pode ser facilitado é facilitado. O 
problema é que ignorar aqueles que pensam difer-
ente e, portanto, podem trazer uma visão completa-
mente nova e abrangente, é algo muito problemáti-
co. É preciso levar em conta os diversos fatores do 
tópico em questão para formar uma conclusão 
que seja pautada no pensamento crítico e lógico. 
Não deve-se ignorar o outro apenas por ser do lado 
oposto (CHERRY, 2021).

Outro motivo pelo qual esse viés ocorre é como for-
ma de reforçar a visão sobre si mesmo. As pessoas 
gostam de acreditar que seus pensamentos, suas 
crenças, suas opiniões e ideias estão corretos. O 
viés da confirmação ajuda a reforçar a auto-es-
tima da pessoa. Alguns exemplos desse viés são: 
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seguir nas redes sociais apenas aqueles que pos-
suem valores, crenças e opiniões em comum; dar 
relevância somente às informações que estejam 
comunicando a mesma visão sobre aborto, aquec-
imento global, religião, política; buscar por notícias 
que servem para reforçar aquilo em que a pessoa 
já acredita em vez de buscar pontos de vista distin-
tos; assistir a vídeos que apenas ajudem a reforçar 
as crenças pré-estabelecidas.

Pessoas que estejam em lados diferentes de um 
mesmo assunto podem escutar a mesma história 
mas chegar a conclusões diferentes, pois cada um 
acaba por considerar apenas os dados que ajudem 
a reforçar as interpretações já existentes, impedindo 
que uma análise criteriosa possa ocorrer. É preciso 
estar sempre alerta para garantir que as opiniões 
não estejam sendo enviesadas. O problema do viés 
da confirmação é que ele frequentemente leva as 
pessoas a formarem conclusões equivocadas justa-
mente por não levarem em consideração o máximo 
de dados relevantes possível. Gera uma incapaci-
dade em escutar aqueles que pensam de forma dif-
erente e impede que opiniões diversas contribuam 
para a formação de uma opinião mais fundamen-
tada (CHERRY, 2021).

1.3.3 Dissonância cognitiva 

Leon Festinger, professor de psicologia social de 
Stanford, estabeleceu em 1957 o termo dissonância 
cognitiva como forma de descrever o estado men-
tal aflito em que encontram-se os indivíduos que es-
tão em um grande conflito interno entre suas cren-
ças, valores, ideias e o seu comportamento. Quando 
uma pessoa encontra-se em uma ocasião em que 
está realizando algo que contradiz o que ela sabe, 
ou quando está tendo opiniões que conflitam com 
outras opiniões já existentes, esse é o cenário per-
feito para a ocorrência da dissonância cognitiva. A 
presença de duas ou mais ideias incompatíveis ao 
mesmo tempo causa grande angústia no organis-
mo portador desse conflito. As pessoas normalmente 
possuem uma visão sobre si mesmas que engloba 
características como sensatez, bom senso, inteligên-
cia, distinção, lucidez e criteriosidade. Como resul-
tado dessa visão, pensamentos dissonantes geram 
um grande desconforto em nível psicológico, uma 
tensão. Festinger demonstrou em sua pesquisa que 
as tensões nos indivíduos eram solucionadas ou min-
imizadas principalmente por meio da alteração das 
atitudes pessoais em relação ao tópico dissonante do 
que por meio da desistência da opinião ou da crença 
conflitante. Essa mudança das atitudes pessoais tem 
por objetivo eliminar completamente ou minimizar o 
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máximo possível a tensão psicológica causada pelas 
ideias discordantes e que também seja compatível 
com o sistema de crenças, pensamentos e opiniões 
do sujeito (BURTON, 2021,  p. 26-27).

Um exemplo de dissonância cognitiva relatado por 
Festinger e seus colaboradores (BURTON, 2021, p. 27) 
descreve um culto que carregava a forte convicção 
de que a Terra seria tomada por uma enchente que a 
destruiria. Acontece que a enchente nunca aconte-
ceu. E como os crentes desse culto reagiram a isso? 
Aqueles que não estavam tão intimamente ligados 
à causa foram os mais propensos a abandonarem a 
crença e aceitarem que erraram ao acreditar nisso. 
Por outro lado, aqueles que estavam entre os mem-
bros mais dedicados, que haviam até abandonado 
suas próprias residências e empregos em favor da 
devoção à causa, foram os mais inclinados a realizar 
uma reinterpretação do acontecimento, ou melhor, 
o não acontecimento no caso. Com isso, eles con-
tinuavam a acreditar que sempre estiveram com 
a razão e que a Terra havia sido poupada por con-
sequência de sua fé. A conclusão à qual Festinger 
chegou foi que quanto maior for o comprometimen-
to com uma opinião, pensamento, crença ou causa, 
maior é a dificuldade em conceber a ideia de que 
houve um erro e abandonar qualquer que seja essa 
ideia errônea, mesmo com a defrontação de sólidas 

evidências contrárias. Nesse cenário, a inclinação 
pende sobretudo ao desenvolvimento de uma nova 
posição ou ao estabelecimento de uma nova opin-
ião ou crença que esteja em sintonia com a crença, 
opinião, ou pensamento original, em vez de admitir 
o erro de julgamento no qual acreditou-se tão as-
siduamente e abandoná-lo (BURTON, 2021, p. 26-27).

Imagine alguém que passou anos dedicando sua 
vida à causa da Terra plana, por exemplo. Como re-
latado por algumas pessoas terraplanistas no docu-
mentário “A Terra é Plana” (2016) da Netflix, elas deix-
aram de ter relacionamentos amorosos por conta da 
convicção de que a Terra não é esférica. As amiza-
des foram afetadas por conta disso, assim como as 
relações familiares. Muitas pessoas passaram a ol-
har para os portadores dessa ideia de forma distinta, 
vendo-os como imbecis e loucos. Assim, essas pes-
soas sofreram consequências pessoais marcantes 
por conta de sua crença. Quando o investimento é 
intenso, tanto em termos de tempo e energia quanto 
em termos emocionais, o indivíduo passa a depend-
er profundamente de que sua crença esteja correta, 
fechando a porta da dúvida, do questionamento de 
suas próprias convicções e do pensamento crítico e 
sistemático. A visão que os terraplanistas têm desse 
movimento é que eles possuem o propósito de le-
var a verdade ao mundo. Essa crença passou a ser 
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uma parte fundamental da identidade deles. Não há 
nada de errado em questionar as autoridades e pro-
por novas ideias. Quando um cientista acredita que 
possui uma nova teoria, ele faz uma extensa pesqui-
sa para saber se ela é verdadeira ou não. O proble-
ma é quando o acreditar deixa de ser a busca pela 
verdade e acaba transformando-se em uma pro-
funda necessidade de que a crença esteja correta.

1.4 O Design como propulsor da 
divulgação científica 

A expressão “divulgação científica” diz respeito aos 
processos de interação em que os agentes comuni-
cativos são, de um lado, a Ciência e, de outro, o pú-
blico geral não especializado (CUNHA, 2009, p. 69). 
O termo divulgação advém do latim divulgare — do 
verbo divulgar, tornar conhecido —, de modo a clas-
sificar a expressão como um meio de comunicação e 
disseminação de fatos científicos. Ainda, para se evi-
tar confusões sobre o tema, a mesma autora elucida:

Chamamos de difusão científica todo e qualquer 
processo ou recurso usado para a comunicação 
da informação científica e tecnológica, seja para o 
público em geral, seja para especialistas. Quando 
nos referimos à comunicação com o objetivo de 

difundir a Ciência para especialistas, chamamos 
de disseminação científica. Quando essa comuni-
cação é destinada a um público não especialista 
(público em geral), estamos falando de divulgação 
da Ciência, popularização da Ciência, vulgarização 
científica ou alfabetização científica (CUNHA, 2009, 
p.70). 

Assim, é de interesse do campo da divulgação cientí-
fica traduzir os meandros gramaticais e específi-
cos do estudo da ciência para uma versão com-
preensível, didática e intuitiva de aprendizagem para 
toda a população. É imprescindível atentar-se ao 
fato de que a sociedade — não somente a brasileira 
— é composta por agrupamentos sociais, subdividi-
dos em classes econômicas que refletem o repertório 
cultural e de conhecimento de cada indivíduo, prin-
cipalmente quando se analisa a situação escolar: a 
educação em escola pública ou privada, os anos de 
estudo e a qualidade de ensino são alguns fatores 
que influenciam o nível educativo e cognitivo.

Afinal, as lacunas de aprendizagem, de infraestrutu-
ra e de recursos são notórias na rede pública e agra-
vadas devido ao cenário pandêmico de COVID-19 e 
o decorrente isolamento social. Os alunos tiveram 
de se adaptar às aulas remotas, porém com en-
traves de ordem pública: segundo uma matéria da 
Revista Época (WELLE, 2020), no mês de dezembro de 
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2020, muitos alunos desistiram das aulas, alegan-
do a falta de organização da escola, a desistência 
de professores e a falta de investimento em aces-
so digital principalmente para as comunidades 
carentes. O professor da rede pública Araújo Filho 
(2020) aponta: “Sofremos com falta de investimento 
que dê condições ao professor de realizar atividades 
remotas. Muitos não têm sequer computador, e falta 
também preparação” (WELLE, 2020).

Neste sentido, entende-se que os efeitos sociais ger-
ados pela condição pandêmica no Brasil surtiram 
reações negacionistas por parte de diferentes seg-
mentos, em uma tentativa de normalizar a situação 
precocemente sem o devido planejamento ou estu-
do. A disseminação de fake news e desinformação 
atingiu um auge visível em relação à divulgação 
de informações médicas e científicas sobre o coro-
navírus e as vacinas. Em 2019, o Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da 
Ciência e Tecnologia (INCT-CPCT) (ESCOBAR, 2019) 
realizou um estudo com o intuito de averiguar a per-
cepção pública da ciência e da tecnologia no Brasil. 
Participaram desta pesquisa 2,2 mil pessoas, com 
idade entre 15 e 24 anos, de 21 Estados e também do 
Distrito Federal. 

Apesar da pesquisa revelar que grande parte dos 

entrevistados possuem interesse em ciência e tec-
nologia — 67% —, muitos deles compartilham mui-
tas dúvidas em relação aos temas. Esse estudo 
evidenciou como é necessário que a população 
seja cientificamente alfabetizada. 60% afirmou 
não saber que os antibióticos são ineficazes con-
tra vírus; 54% respondeu acreditar que os cientis-
tas podem estar sendo exagerados em relação aos 
efeitos das mudanças climáticas; 26% respondeu 
acreditar que pode ser perigoso vacinar crianças 
e 40% dos entrevistados disse não acreditar que 
os seres humanos são o resultado de uma longa 
linha evolutiva que descendem de outros seres vi-
vos. Com relação à frequência com que os jovens 
respondentes buscam ou recebem dados sobre a 
ciência e a tecnologia, as respostas foram: 26% fre-
quentemente; 50% de vez em quando; 24% nunca 
ou quase nunca. Apenas 12% conseguiu apontar o 
nome de ao menos uma instituição brasileira que 
realiza pesquisas científicas (Figura 3). 
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Ainda analisando os dados do estudo da INCT-CPCT, 
foi perguntado aos participantes do estudo quais mei-
os são usados para acessar informações sobre sobre 
ciência e tecnologia, e as respostas foram: Google 79%; 
Youtube 73%; WhatsApp 51%; Facebook 50%; Instagram 
36%; Blogs 15%; Twitter 11% e Podcast 5% (Figura 4). Em 
relação à facilidade ou dificuldade em saber se uma 
informação sobre ciência e tecnologia é verdadeira ou 
falsa, 47% respondeu ser algo “difícil”, 21% respondeu 
tratar-se de algo “muito difícil/impossível saber”, 26% 
respondeu ser algo “fácil” e apenas 3% disse tratar-se 
de algo “muito fácil” (Figura 5).

Estes resultados demonstram o panorama atual em 

que as consequências negativas da falta de divul-
gação científica — ou de sua precariedade — resva-
lam não somente nas relações sociais, mas também 
na saúde e no dia a dia das pessoas. As informações 
podem sofrer ruídos comunicativos e se transformar 
em uma desconstrução de conhecimento, originan-
do o fenômeno da desinformação científica e da 
calamidade pública, que tenta livrar-se do peso psi-
cológico e econômico da crise pandêmica.

Figura 3: Resultados da Pesquisa da INCT-CPCT presentes no texto do Jornal da
 USP. Fonte: ESCOBAR, 2019.

Figura 4: Resultados da Pesquisa da INCT-CPCT presentes no texto do Jornal da
 USP. Fonte: elaborado pelos autores com base na pesquisa da INCT-CPCT (2019).
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Apesar dos esforços contínuos das autoridades em 
acalmar a população e alertar sobre os riscos da 
quebra do protocolo de quarentena, a postura neg-
acionista tem perdurado em prol da suposta saúde 
mental e dos rumos econômicos do país.

É neste cenário que se faz necessário o estudo sob 
a ótica do design em direção à proposição de alter-
nativas no intuito de informatizar e contribuir para 
o sucesso da divulgação científica. A aliança entre 
design e ciência tem muito a oferecer, de modo que 
a natureza projetual e prática da primeira favorece 
e empodera a essência metodológica e teórica da 
segunda. A seguir, apresentam-se quatro estudos 
de caso amparados no design e na ciência que ilus-
tram os benefícios dessa união.

1.4.1 Projeto “Fake ou News” 

O Canal Futura e a Agência Lupa, com o apoio do Goo-
gle lançaram, no ano de 2018, o projeto “Fake ou News”, 
em um trocadilho com o termo fake news, popular-
izado no Brasil. A agência é a primeira de fact-check-
ing no Brasil, reconhecida pelo método jornalístico de 
checagem e validação de dados veiculados na rede 
— como informações sobre saúde, ciência, cidade, 
política e economia. Assim, aproveitando as Eleições 
promovidas em 2018, a Lupa elaborou um site com 
conteúdo gratuito e voltado inteiramente aos alunos 
do ensino médio com informações acerca dos mét-
odos do fact-checking e da confirmação de dados 
repassados todos os dias.

Estruturado em mais de trinta módulos e trilhas, o 
site conta com vídeos, artigos e memes explicati-
vos sobre o tema, convidando o aluno a participar 
do combate à desinformação e compartilhamento 
de fake news. Segundo o gerente de marketing da 
agência Lupa, Douglas Silveira (2018), 

Atividades como essas são muito importantes de 
serem realizadas nas escolas públicas e particu-
lares de todo o Brasil, porque revela que qualquer 
um pode ser um checador, não importa a idade, 
não importa a formação (AGÊNCIA LUPA, 2018).

Figura 5: Resultados da Pesquisa da INCT-CPCT presentes no texto do Jornal da
 USP. Fonte: elaborado pelos autores com base na pesquisa da INCT-CPCT (2019).
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Entende-se que alcançar os jovens, principalmente 
como foi neste período de Eleições, e mirar na base 
escolar são fatores que ajudam a reduzir as con-
fusões e a desinformação nas redes sociais, pois os 
alunos serão multiplicadores do conhecimento que 
vão adquirir nas escolas (FUTURA, 2018). Afinal, estes 
indivíduos que carregam a responsabilidade de voto 
poderão distinguir a verdade de uma notícia falsa, 
contribuindo para um cenário menos poluído e car-
regado de informações enganosas tanto na política 
quanto em sua própria vida.

O design da interação se relaciona ao projeto, no 
sentido de que a interface é composta por hiperlinks 
— internos, para realização das atividades propos-
tas e externos, para conhecimento dos autores do 
projeto — e foi pensada também para a plataforma 
mobile, de modo a incluir responsiva e digitalmente 
mais alunos e jovens interessados. As animações 
que se formam conforme o mouse realiza o movi-
mento de scroll na página são dinâmicas e reme-
tem à necessidade da agilidade e visualidade do 
público-alvo mais jovem, cativando rapidamente a 
atenção por meio de linguagem simples e direta e 
uso de imagens e vídeos acompanhados por texto. 
As trilhas de conteúdo disponíveis são expostas de 
maneira amigável, incluindo mais de um recurso vi-
sual — o que demonstra o uso de multimídia a partir 

do áudio, da imagem e do texto curto. Por fim, a pos-
sibilidade de compartilhar os memes (Figura 6) e as 
informações disponíveis via redes sociais também 
demonstra a preocupação pela interatividade e ad-
equação ao público, que conversa com amigos e 
familiares sobre o que lêem e aprendem na Internet. 
O projeto, apesar de ter sido descontinuado após as 
Eleições do ano de 2018, pode ser acessado no se-
guinte link: http://fakeounews.org/.

Figura 6: homepage do projeto Fake ou News com ícones de compartilhamento
e download. Fonte: http://fakeounews.org/.
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1.4.2 Projeto “Vaza, Falsiane!”

Fundado no ano de 2018 pelos amigos jornalistas e 
professores universitários Ivan Panagotti, Leonardo 
Sakamoto e Rodrigo Ratier, o projeto Vaza, Falsiane! 
é uma ação on-line focada no ensino sobre senso 
crítico, desinformação e no combate às fake news. 
Em seu website de mesmo nome, os profissionais se 
apropriam dos conhecimentos jornalísticos de suas 
carreiras e das noções acerca do fenômeno de ma-
nipulação midiática, ministrando aulas gratuitas em 
um curso subdividido em dois módulos de conteúdos, 
separados em tópicos de leitura e vídeo; os principais 
pontos abordados incluem a definição, contextu-
alização e histórico do termo fake news, retratando 
os fatores envolventes e férteis para o universo da 
desinformação — como a ultra polarização de lados, 
a confusão comum entre os significados de opinião e 
fato e o uso de falácias dentro do senso comum.

Desse modo, utilizando-se de linguagem simples, 
direta e concisa, o objetivo do projeto ancora-se 
em munir os usuários de informações a respeito de 
como se estabelece o processo da manipulação 
de dados e enganação via redes sociais e mídi-
as de massa, abordando um processo didático de 
ampliação e reformulação da formação crítica dos 
navegantes das páginas, notícias, blogs, websites 

etc. Assim, a partir deste design da informação, to-
dos os conteúdos disponíveis no website (Figura 6) 
se propõem a fornecer ferramentas audiovisuais 
para a análise cotidiana de fatos e dados em recur-
sos de notícias, como palestras, vídeo-aulas, dicas, 
palestrantes convidados, blog e aulas on-line. Ao al-
cançar o término do curso, o usuário pode respond-
er a um teste formado por uma sequência de per-
guntas sobre o material estudado para receber um 
certificado de conclusão.

É possível entender que a relevância do projeto citado 
está em consonância com os objetivos gerais e espe-
cíficos do presente Trabalho, à medida que, de acordo 
com a seção “Mídia” de seu website (VAZA, FALSIANE, 
2018), o seu propósito se resume a investigar “as mel-
hores formas de produzir conteúdo sobre o assunto 
para um público amplo”, demarcando a atividade do 
design da informação. Autodenominado como “curso 
on-line ultrapop” em sua homepage, o projeto busca 
conscientizar e provocar a compreensão acerca do 
tema principal da formação de senso crítico revisita-
do pelo trabalho, enquanto também adota medidas 
e ferramentas próprias do design — no que tange aos 
trabalhos audiovisuais e artigos instrucionais e in-
formacionais presentes no site. Além disso, procura 
atingir um grande público, principalmente aquele de 
maior vigência nas tecnologias mobile das redes so-
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ciais, atingindo, pelo menos em grande parte, o públi-
co-alvo adotado pelo mesmo Trabalho. 

Por fim, o curso (Figura 7) já foi alvo de debate em 
mais de oitenta reportagens, incluindo matérias do 
jornal O Globo e revistas como IstoÉ, Exame e Super-
interessante, atuando em conjunto com profission-
ais de áreas interdisciplinares para formar conhe-
cimentos e conteúdo digital. É possível acessar os 
conteúdos via link: https://vazafalsiane.com/. 

1.4.3 Projeto “School of Thought”

A School of Thought (Escola do Pensamento, em 
tradução livre) é uma organização online e interna-
cional sem fins lucrativos dedicada à criação e dis-
tribuição de recursos educativos sobre pensamento 
crítico, filosofia e pensamento criativo. Os seus con-
teúdos gratuitos englobam os projetos Your Logical 
Fallacy Is4,  A Curious Question5, Your Bias Is6, Fallacy 
Bingo7 e Timeline of Ideas8, além de outros produtos 
à venda e vídeos oriundos de palestras dos orga-
nizadores ao TedTalks. O primeiro projeto é um site 
que apresenta de maneira interativa as 24 principais 
falácias lógicas encontradas em discursos políticos e 
cotidianos: é possível visualizar ícones representati-
vos dos conceitos que, ao se passar o cursor, indicam 
o nome e a descrição resumida da falácia selecio-
nada. Ao clicar em algum ícone, um exemplo e uma 
explicação do conteúdo são exibidos (Figura 8). Além 
disso, é possível fazer download de um pôster gratuito 
tanto em inglês quanto em português de todo o con-

Figura 7: Conteúdo e material de aula acessado via website do projeto Vaza, 
Falsiane! Fonte: Site Vaza, Falsiane!.

4 “Sua Falácia Lógica É”, em tradução livre. Link: https://yourlogicalfallacyis.
com/br/pledge.

5 “Uma Pergunta Curiosa”, em tradução livre. Disponível para Android e 
IOS. 

6 “Seu Viés É”, em tradução livre. Link: https://yourbias.is/. 

7 “Bingo da Falácia”, em tradução livre. Projeto em andamento. 

8 “Linha do Tempo de Ideias”, em tradução livre. Projeto em andamento.
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teúdo do site; contudo, a versão impressa do idioma 
em português ainda não está disponível.

Já o projeto A Curious Question é um aplicativo na-
tivo dos sistemas Android e IOS. Seu pacote gratuito 
gera um deque de 20 perguntas que são exibidas de 
acordo com a interação do usuário, que clica para os 
lados para visualizá-las. Um exemplo de questiona-
mento é “se a Terra fosse condenada e, para sobre-
viver, nós tivéssemos que invadir um planeta forma-
do por aliens, você faria isso?”, demonstrado a seguir 

pela Figura 9. É possível comprar diferentes pacotes 
que geram perguntas relacionadas a temas como: 
conquistar um pretendente com uma conversa inter-
essante, gerar ideias novas em crianças, induzir de-
bates sobre temáticas do futuro e sci-fi e entre outros.

O projeto Your Bias Is é semelhante ao primeiro, em 
que a ideia é exemplificar e explicar o que são os 
vieses cognitivos mais comuns. Da mesma manei-
ra, também é possível fazer download de um pôster 
gratuito de todo o conteúdo disponível no site. Os 
projetos Fallacy Bingo e Timeline of Ideas ainda es-
tão em construção, porém um vídeo de apresen-
tação contido na homepage da organização já 

Figura 9: Pergunta gratuita gerada pelo aplicativo A Curious Question.
Fonte: aplicativo A Curious Question, 2021.

Figura 8: Imagem da falácia lógica da Ambiguidade representada no site.
Fonte: https://yourlogicalfallacyis.com/br/ambiguidade.
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demonstra o objetivo de cada um e exibe imagens: o 
primeiro foca um aplicativo de bingo com temática 
das falácias, em que o usuário joga para encontrar 
e definir os seus conceitos. O segundo diz respeito a 
um site em que é possível interagir com um medidor 
de anos e localizar teorias de filósofos e autores em 
cada época cronológica.

Por fim, os produtos disponíveis à venda online po-
dem ser encontrados no site da organização em 
uma área denominada “The Thinking Shop9” (A Loja 
do Pensamento, em tradução livre). Nela, é possível 
comprar deques de cartas, jogos e pôsteres com 
exercícios práticos e representativos dos projetos 
retratados anteriormente. O pacote “Pensamento 
Crítico” contém um deque de 24 cartas sobre falá-
cias lógicas, 24 vieses cognitivos e demais cartas 
de jogo, enquanto o pacote “Pensamento Criativo” 
agrupa um deque de 52 ferramentas inerentes à 
prática do brainstorming. Ademais, os usuários têm a 
opção de enviar o pacote de Pensamento Crítico de 
maneira anônima para outro endereço de qualquer 
lugar do mundo. De acordo com a descrição da loja, 
para evitar conflitos com outras pessoas,

Envie anonimamente um deque para bagunçar a 
cabeça do seu amigo. Quem me enviou isso? Por 

que enviaram? Estou confuso, mas também tenho 
um deque de cartas realmente ótimo (SCHOOL OF 
THOUGHT, 2021, nossa tradução10).

1.5 Design de Interação

Os tópicos anteriores deste presente Trabalho ti-
veram o objetivo de elaborar questões inerentes à 
temática da divulgação científica, relacionando-a 
ao método científico, a sua contextualização históri-
ca-social e, principalmente, ao design. Neste tópico, 
a ponte traçada entre ciência e design é concretiza-
da e enfim tornada visível, à medida que o Projeto 
baseia-se em estudos e metodologias próprias do 
campo do design em prol da obtenção de título de 
Graduação em Design Digital, como primeiramente 
afirmado no tópico 1.1 Sociedade da Informação: De-
mocratização do Conhecimento? e reiterado a partir 
da análise de estudos de caso em 1.4 Design como 
Propulsor da Divulgação Científica. Assim, faz-se 
necessário discutir a definição de design e como o 
meio digital pode incutir e encorajar a intensificação 
da divulgação científica no país.

9 Link: https://thethinkingshop.org/.

10 “Send a deck anonymously to mess with your friend’s head. Who sent 
this? Why did they send it? I am confused, and yet also have a really great 
deck of cards” (SCHOOL OF THOUGHT, 2021).
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O termo “design”, segundo os autores Manzini e 
Vezzoli (2002, p. 18), remete ao conjunto de ativi-
dades projetuais como um todo, perpassando des-
de os elementos gráficos, sensoriais, territoriais e 
arquitetônicos até os serviços e bens de consumo 
originalmente formulados a partir da Revolução 
Industrial. Para eles, o campo do design começou 
a tomar novos moldes depois do advento da pro-
dução em massa e da crescente industrialização, 
dividindo profissionais em áreas cada vez mais es-
pecíficas e complexas; é o caso do design industrial, 
cuja atividade se fincou especificamente aos obje-
tos e serviços contemporâneos dentro da atuação 
própria da sociedade da informação. Desse modo, 
a premissa do design industrial se apoia na ideia 
de que seu papel é criar novas propostas cultural e 
socialmente apreciáveis, ancorando-se na máxima 
do “tecnicamente possível com o ecologicamente 
necessário” (MANZINI, E.; VEZZOLI, C., 2002, p. 20).Pen-
sando na natureza modificadora e reflexiva do de-
sign, é possível alcançar a resolução de problemas 
e desenvolver questões sobre as necessidades e im-
passes de usuários, à medida que:

O plano (de design) é um argumento que reflete as 
deliberações dos designers e o esforço deles para 
integrar conhecimento de novas maneiras, ade-
quado para circunstâncias e necessidades espe-
cíficas (BUCHANAN, 1992, p. 19).

Já Cardoso (1998, p. 29) teria elaborado uma espécie 
de “esboço de definição”, sendo o design “um pro-
cesso de investir os objetos de significados, significa-
dos estes que podem variar infinitamente de forma 
e função”. Para ele, o design equipara-se à noção 
de “fetichismo”, uma expressão oriunda do vocábu-
lo português “feitiço’’, entendido como “artificial”, 
“postiço” ou mesmo “falso” em sua versão de adje-
tivo. Porém, evitando-se o sentido negativo atribuí-
do à palavra, é possível dotá-la de um revestimento 
mais aceito pela sociedade atualmente, partindo-se 
do paralelo da expressão “feito com arte” - em latim, 
“arte factus”: artefato, um bem inerente à cultura ma-
terial e produzido em troca de lucro na era industrial 
contemporânea (CARDOSO, 1998,  p. 29).

Desse modo, é possível classificar o design como a 
atividade que produz não somente objetos, mas cria 
serviços, produtos e bens orientados a uma indústria 
e revestidos de significado tanto pelo designer quan-
to pelo usuário - que, de um modo ou de outro, ainda 
recebe fortes estímulos criados pelo projetista e in-
tensificados pela propaganda quando compra seu 
design. A cadeia produtiva também é afetada pe-
las escolhas do designer, já que o mesmo costuma, 
frequentemente, conceber a significação e recorrer 
à produção e à distribuição para concretizá-la ofi-
cialmente. Muitas pessoas são atingidas pelo seu 
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trabalho, incluindo produtores, usuários, industriais, 
distribuidores, parceiros etc. Assim, ao profissional, 
recai o papel de aceitar a sua função como atribui-
dor de significado e utilizá-lo como meio positivo 
para a sociedade, disseminando valores éticos, sus-
tentáveis, democráticos, acessíveis, prazerosos e ig-
ualitários em seus artefatos. Após breve discussão 
da definição e da importância do papel social do 
design, cabe discutir o encargo do design de inter-
ação dentro de um Trabalho a favor da divulgação 
científica, levando-se em conta o método selecio-
nado para o avanço da pesquisa. De acordo com 
Preece et al. (2013, p. 28), o design de interação diz 
respeito ao planejamento e criação de produtos in-
terativos com a função de oferecer suporte às ativ-
idades humanas, principalmente as cotidianas - no 
lar e no trabalho, por exemplo. Em suma, os produtos 
servem para aprimorar a experiência dos indivídu-
os enquanto se comunicam, facilitando operações e 
relacionamentos do dia a dia.

A experiência do usuário - comumente referenciada 
pela sigla em inglês UX (User eXperience Design) - é 
uma constante no dia a  dia do designer de inter-
ação, que projeta soluções em formato de produto 
ou serviço para um dado público-alvo. O termo foi 
inicialmente adotado pelo designer Donald Norman, 
na década de 1990, para designar a experiência que 

seus usuários desfrutavam enquanto utilizavam a 
marca Apple, o qual projeta interfaces para com-
putadores até hoje. A sua concepção abarca desde 
os primeiros pontos de contato entre cliente e mar-
ca, partindo do imaginário sobre os valores da em-
presa - preço, personalidade e segmento, por exem-
plo -, perpassando aspectos de atendimento pela 
equipe de vendas, experiência de compra, trans-
porte do produto e consumo propriamente dito até o 
feedback de uso e novas interações com a empresa. 
Sendo assim, a experiência do usuário diz respeito 
não apenas ao momento de consumo e, sim, à toda 
vivência e interação entre produtos e indivíduos. Isso 
se aplica desde ao uso de uma cadeira - um objeto 
industrial - até a experimentação de um serviço on-
line a partir da navegação de interfaces digitais.

Steve Krug (2014) aponta a construção de interfac-
es digitais pautadas na usabilidade como parâmetro 
para uma boa experiência do usuário. Usabilidade, 
para ele, diz respeito à maneira como um indivíduo 
comum aprende a operar um determinado proces-
so (aprendabilidade) com eficiência (efetividade) e 
sem lhe causar problemas que interfiram ou bloque-
iem o uso (eficiência) (KRUG, 2014, p. 153). Assim, os 
três níveis da usabilidade, quando aplicados corre-
tamente dentro do imaginário esperado pelo usuário, 
podem garantir uma melhora na experiência e na 
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rapidez com que se utiliza uma interface e atinge um 
objetivo, tornando-a amigável, intuitiva e até mesmo 
prazerosa. É importante ressaltar que as interfaces 
são elaboradas para um público específico; por isso, 
questões sobre gosto, opinião pessoal e preferências 
do designer não devem ser incluídas como fatores de 
usabilidade, já que não influenciam na navegação 
por parte de outros indivíduos. Krug (2014, p. 20) elab-
ora o pensamento do seguinte modo:

É natural supor que todos usam a web da mesma 
forma que nós [designers], e – como todo o mun-
do – tendemos a achar que o nosso próprio com-
portamento é muito mais disciplinado e sensato do 
que fato é (KRUG, 2014, p. 20, nosso colchete). 

 Ao elaborar as definições de experiência do usuário 
e usabilidade de interface digital, Travis Lowdermilk 
(2013, p. 6) demonstra a abrangência própria do mét-
odo de design de interação a partir da elaboração de 
um diagrama dividido por hierarquia (Figura 10). A Us-
abilidade é entendida como o campo geral, ditando 
parâmetros de uso e interação para as demais áreas. 
A Interação Humano-Computador (IHC) remete à 
esfera ampla de interligações e relacionamentos en-
tre usuários e computadores, os quais se comunicam 
por meio de interfaces. O Design Centrado no Usuário 
(DCU) é uma ramificação, compreendida como fer-
ramenta de criação de designers e desenvolvedores. 

Figura 10: Diagrama sobre a relação entre campos gerais do conhecimento do
Design. Fonte: elaborado pelos autores baseado em Lowdermilk (2013, p. 5-6).
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Por fim, a Experiência do Usuário (UX) é um método 
utilizado pelos profissionais nesta empreitada, en-
quanto a Aplicação é a implementação de todos os 
recursos discutidos (LOWDERMILK, 2013, p. 5-6). Re-
fletindo sobre as aplicações do design de interação, 
sabe-se que a análise de design conhecida como “As 
10 Heurísticas de Nielsen” também promove os ele-
mentos da experiência do usuário e da usabilidade 
de interfaces, aprimorando o estudo para a elab-
oração de produtos digitais. Escrito em 1994 a priori 
e revisado no ano de 2020, o designer Jakob Nielsen 
(2020) elaborou um artigo publicado no Norman/
Nielsen Group11 cujo objetivo é providenciar um méto-
do de análise sobre a usabilidade e a experiência do 
usuário enquanto navega por uma interface: os dez 
itens apontados, intitulados como heurísticas, apon-
tam orientações e diretrizes a designers e desenvol-
vedores no processo projetivo.

Cada elemento descreve uma ação e um parâmet-
ro a serem seguidos, abordando o modelo mental 
de usuários12 e evitando possíveis confusões, erros 

acidentais ou problemas de uso. Um exemplo é a 
heurística “Visibilidade e Status do Sistema”, a qual 
reitera a aplicação constante de feedback a cada 
ação realizada pelo usuário, no intuito de informar 
a todo o momento a etapa ou status presente. Ao 
longo deste presente Trabalho, as heurísticas serão 
utilizadas como método de análise e recolhimento 
de dados na fase de teste com usuários.

Portanto, torna-se nítido como o design de interação, 
por abranger aspectos relacionados tanto à usabi-
lidade, à experiência do usuário, ao design centra-
do no usuário (DCU) quanto à criação de interfaces 
digitais, mostra-se de grande utilidade como met-
odologia do presente Trabalho: ao designer de in-
teração recai a responsabilidade de lidar com difer-
entes variáveis, tratando informações, estudando o 
comportamento de usuários e influenciando novas 
maneiras de consumir, se relacionar, interagir com 
pessoas e produtos e formar opiniões. É dentro de-
sta perspectiva que a ciência pode apoiar-se; das 
ferramentas inerentes do design interativo, é pos-
sível conceber ideias e soluções para a questão da 
divulgação científica no país. Os estudos de caso 
demonstram exemplos práticos da aplicação do 
design das interfaces, revelando caminhos a seguir. 

11 A Nielsen/Norman Group (NNGROUP) é uma empresa de consultoria 
fundada por Jakob Nielsen e Donald Norman na década de 1990 espe-
cializada em orientar sobre aspectos do design de interação. Seu site 
contém artigos, vídeos e explicações sobre usabilidade e experiência do 
usuário em geral.

12 O modelo mental de um usuário diz respeito a como um grupo es-
pecífico de usuários pensam e operam determinada tarefa, entenden-
do que o modo de aprendizagem pode ser completamente diferente 
daquela que o designer esperava na elaboração do projeto.
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O Design é o 
embaixador silencioso 
da sua marca.

Paul Rand,
designer gráfico.

CAPÍTULO 02
Proposta de 
Desenvolvimento
Projetual



63

Tendo-se em vista a fundamentação teórica forne-
cida ao longo dos tópicos anteriores, foram desen-
volvidos elementos práticos e inerentes ao processo 
criativo do design. Utilizando-se da ferramenta de 
brainstorming, amparada na ideia de convergência 
e divergência de ideias do método de Design Think-
ing, o grupo elaborou uma identidade visual, além de 
duas ações projetuais condizentes com o objetivo da 
construção coletiva de conhecimento científico. O Di-
agrama de Geração de Alternativas do Design Think-
ing (Figura 11) contempla as fases do método, divid-
indo-as em dois momentos específicos de trabalho: 
nas fases de Descoberta e Ideação, é necessário um 
fluxo de ideias para alimentar o processo criativo (di-
vergência). Já nas fases de Interpretação e Prototi-
pação, geralmente as ideias geradas pelas etapas 
anteriores são analisadas e estudadas em busca de 
insights13 (convergência) (BROWN, 2009). A seguir, os 
elementos da identidade visual e as ações projetuais 
são apresentados e explicitados. 

2.1. Conceito de Criação

Alina Wheeler (2019) aborda o processo criativo de 
uma marca em seu livro Design de Identidade da 
Marca, traduzindo o universo conceitual e prático 
com estudos e projetos referenciais. O significado é 
um dos elementos considerados básicos na comu-
nicação de uma marca, à medida que os valores, 
a imponência e a verdadeira essência da empresa 
são exaltados. Para ela, “símbolos são veículos de 
significados. Quanto mais são usados e mais pes-

Figura 11: Diagrama de Geração de Alternativas do método de Design Thinking.
 Fonte: elaborado pelos autores baseado em Brown (2009).

 

13 O termo insight refere-se a uma ideia criativa ou conclusão oriunda 
de dados já tratados e interpretados recolhidos durante a etapa de di-
vergência. Assim, a etapa de convergência é responsável pela interpre-
tação das informações, seleção e agrupamento de ideias que geram os 
insights (BROWN, 2009).
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soas entendem o que representam, mais poderosos 
se tornam” (WHEELER, 2019, p. 38). Afinal, o conceito 
de criação é ancorado no significado, traduzido em 
símbolo ou iconografia que o exprime. Pensando 
nas elaborações de Wheeler sobre a temática cri-
ativa e norteadora de projetos, foi produzida uma 
metáfora que acomoda a definição do conceito de 
criação do presente Trabalho e direciona as ações 
de cunho conceitual.

Os conceitos de construção e desconstrução cole-
tivas foram elencados, tendo-se como base o ob-
jetivo principal do Projeto: promover a divulgação 
científica como meio de esclarecimento diante da 
desinformação veiculada através das redes sociais, 
entendendo o papel do design como ponte entre a 
produção de conteúdo e o seu consumo posterior. 
No momento em que construímos, juntos, as bases 
de um conhecimento, auxiliamos uns aos outros, pro-
movemos o diálogo e também a aceitação da diver-
sidade de opiniões e pessoas. A partir do momento 
em que um conhecimento é engessado, ultrapassa-
do ou não condiz com a realidade dos indivíduos, po-
demos quebrá-lo e desconstruí-lo, transformando-o 
em um novo conhecimento a partir do zero. Usando 
o método científico a nosso favor, conseguimos fazer 
ciência de modo simples, unido e de maneira a pro-
mover resultados eficientes como uma comunidade.

Desse modo, a metáfora do propulsor se encaixa 
dentro do panorama construtivo/desconstrutivo, 
à medida que a ciência, como disciplina e méto-
do, resguarda as ferramentas de alcance do pod-
er da sabedoria. O propulsor, um objeto potente 
e dinâmico, destinado ao funcionamento ágil de 
foguetes e elementos espaciais, nada mais faz 
além de produzir impulso e acelerar o proces-
so criativo e científico, buscando respostas além 
daquelas premeditadas. É, então, assim que da-
mos nome ao projeto: Propulsão.

Em suma, o conceito de criação do presente Trabalho 
pode ser entendido a partir do Ciclo ilustrado do Pro-
pulsor Científico (Figura 12), inspirado pelo Diagrama 
da Teoria do Entendimento de Shedroff (1999) e em 
que ocorrem três fases cíclicas e passíveis de sobre-
posição durante o estudo. 
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Primeiramente, nós, como sociedade ou agrupa-
mento humano, recebemos a matéria-prima (dados 
e informações do meio externo) e construímos um 
conhecimento; em seguida, utilizamos a propulsão 
como nosso motor em busca de explicações, estu-
dos e do método científico como norte principal; por 
fim, quando percebemos que aquele conhecimento 
não satisfaz ou não agrega mais, “descontruímos” 
e começamos de novo. A propulsão, então, serve 
como elo entre a construção e a desconstrução, 
acelerando e facilitando a harmonia dos proces-
sos. Assim, todos podemos ser propulsores de nosso 

próprio conhecimento e avançar juntos. É o motor 
da ciência trabalhando em conjunto. As pulsações 
de vida vêm do design e do conhecimento coletivo, 
que vão além da perspectiva comum.

2.2 Naming

O Naming é entendido como o processo de atribuição 
de nome a uma dada marca ou empresa a partir 
do estudo do segmento, dos serviços e do propósito 
do objeto de estudo em questão. Para o Naming do 
projeto, os membros do grupo realizaram um brain-
storming em torno do conceito de criação e dos ele-
mentos visuais e gramaticais associados, alcançan-
do o termo “propulsão” como resultado.

A palavra “propulsão” possui um significado que 
varia entre os termos  “pulsação” e “impulsão”, sendo 
o seu substantivo “propulsão”, utilizado como título. 
A palavra também remete ao termo “propulse” em 
inglês, que significa literalmente propelir ou impul-
sionar para frente; o termo “propell”, no entanto, é 
mais utilizado. Nós, membros da equipe do Projeto, 
da mesma maneira como o propulsor consegue 
fazer, vemos além destas definições e explicitamos, 
agora, a multiplicidade gramatical e conceitual 
ofertada pela Propulsão: o prefixo “pro” é oriundo 

Figura 12: Ciclo do Propulsor Científico. 
Fonte: elaborado pelos autores.
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da proatividade, da promoção e da produção, evo-
cando um lado físico e anatômico da equação; já 
a pulsão se relaciona à pulsação contida nas veias 
que humanizam e apontam o estudo não apenas 
biológico mas também social do ser humano. O su-
fixo “ão” ainda evoca a natureza comum de ação e 
movimento inerentes ao verbo, que, conjugado no 
modo imperativo (propulsione), demonstra a possi-
bilidade de qualquer indivíduo colocar a propulsão 
em prática com eficiência.

2.3 Moodboards (Painéis Semânticos)

O moodboard (ou moodboarding, do inglês) é fre-
quentemente definido como um painel semântico 
devido a sua natureza de alocar significado concei-
tual e visual diante das instâncias da pesquisa e do 
processo como um todo. É uma ordenação com-
pletamente ótica de imagens, fotografias, palavras, 
cores e significados a qual reflete a intenção criativa 
a ser alcançada pela pesquisa, à medida que explora 
referências e aspectos ligados ao âmbito estudado. 
Neste cenário, o moodboard representa a material-
ização de todos os insights e requisitos acumulados 
durante a etapa de pesquisa, perpassando valores e 
referenciais os quais ditam o tom do processo de de-

sign. Inicialmente idealizado como uma ferramenta 
auxiliadora de grandes equipes, a criação dos “mood-
boards” facilita a comunicação entre os indivíduos 
envolvidos, ajudando a homogeneizar os significados 
e transformá-los em um fator comum a todos. 

Baxter (1998) retrata a criação de painéis visuais 
como representante de três aspectos de um trabalho 
de design: o estilo de vida, a expressão do produto e 
o tema visual. Desta forma, o primeiro fator diz res-
peito às características próprias do usuário em estu-
do, como seu comportamento diante do cenário do 
projeto, suas crenças psicossociais, valores e ideias 
de seu mapa mental. O estilo de vida retratado tam-
bém pode se alinhar com aquele almejado e sonha-
do pelo próprio usuário – como no caso dos carros 
de luxo da Ferrari e seu poder de disseminação de 
ideias de estilo de vida mais abastado.

O segundo aspecto enquadra essencialmente a 
mensagem produzida pelo trabalho de design, 
atentando-se às referências de ideias e conceitos os 
quais enaltecem esta mensagem. Já o último fator 
relaciona-se ao momento de criação e produção das 
peças de design, focalizando as possibilidades da 
estética, como cor, textura, tipografia, acabamentos, 
estilos, etc. O moodboard traduz conceitos atrelados 
às pessoas, objetos ou ambientes dentro do processo 
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projetual, explorando camadas de detalhes concei-
tuais em cada nível. Sendo uma ferramenta cíclica 
(Figura 13), utiliza-se como base o conceito extraído 
das pesquisas, o qual percorrerá estágios próprios de 
reflexão e seleção de elementos visuais para a com-
posição final do painel semântico.

Por conseguinte, os elementos visuais e as carac-
terísticas do recurso de moodboard alcançam um 
patamar de importância na relação com a investi-
gação qualitativa enquanto artefato de documen-
tação de todos os dados obtidos durante a pesqui-
sa, além de atuar como um norteador da atmosfera 
– ou mood, o humor – do projeto, guiando os está-

gios seguintes de escolha de cores, tipografia, tex-
turas, conceitos, valores e principalmente padrões. 
Estes últimos alinham os objetivos do projeto em tor-
no de questões comuns encontradas na fala, com-
portamento e experiência dos usuários durante a 
pesquisa de campo.

Desse modo, foram produzidos cinco moodboards, 
levando-se em conta as três categorias explicitadas 
por Baxter (1998) e os dois público-alvos do Proje-
to. São dois moodboards relacionados ao estilo de 
vida, dois inerentes à expressão do produto e o últi-
mo cujo objetivo é demonstrar ideias do tema visu-
al. O primeiro painel (Figura 14) destaca o estilo de 
vida dos jovens estudantes de ensino médio priva-
do, contendo imagens representativas de suas ativ-
idades sociais em grupo e na escola, o uso constan-
te do smartphone e a imagem que adotam para as 
redes sociais.Figura 13: Representação visual do processo de criação de moodboards.

Fonte: elaborado pelos autores baseado em MC DONAGH D., DENTON, H. 
SETCHI, R., 2020. 
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Já  o  segundo  painel (Figura 15)  reitera o estilo de 
vida de professores, que foca em suas atividades 
em grupo, o ambiente que procuram criar na sala 
de aula e o estilo de vida diversificado de idades, in-
teresses e paixões.

O terceiro painel (Figura 16) demonstra a expressão 
do produto de jovens estudantes, agrupando estu-
dos de caso e produtos relacionados às tecnologias 
primariamente inerentes ao seu uso. Roupas, redes 
sociais e atividades de consumo são enfatizadas. 

Figura 14: Painel semântico sobre o estilo de vida do público-alvo primário.
Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 15: Painel semântico de estilo de vida do público-alvo secundário.
Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 16: Painel semântico sobre expressão do produto do público-alvo primário. 
Fonte: elaborado pelos autores.
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O quarto painel (Figura 17) revela a expressão de 
produto dos professores, agrupando possíveis obje-
tos e tecnologias de utilidade ao seu ambiente in-
ovador, convidativo e vital. 

Por fim, o último painel (Figura 18) representa o tema 
visual do presente Trabalho, em que foram selecio-
nadas cores, texturas, tipografias e projetos gráficos 
referenciais para a elaboração criativa do tema.

2.4 Público-alvo e Personas

A segmentação de mercado diz respeito à catego-
rização do público-alvo do projeto em alguns seg-
mentos específicos, de modo a facilitar o estudo e a 
análise de seus componentes. Segundo Kotler (2012), 
é possível segmentar a partir de quatro fatores prin-
cipais: geográfico, demográfico, psicográfico e com-
portamental, entendendo as relações estabelecidas 
entre cada um. Assim, segundo o mesmo autor (p. 
62, 2012), a segmentação geográfica contribui para o 
entendimento de aspectos relacionados à moradia 
e localização do público, apreendendo informações 
sobre unidades geográficas, como nações, esta-
dos, regiões, condados, cidades ou bairros. Também 
diz respeito às variações locais, compreendendo os 

Figura 17: Painel semântico de expressão do produto do público-alvo secundário.
Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 18: Painel semântico de tema visual do projeto.
Fonte: elaborado pelos autores.
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centros urbanos, rurais, periféricos etc. Já sobre a 
relação demográfica, entende-se que os fatores rel-
acionados à demografia e estatística são coletados, 
como faixa etária, classe social e gênero. Com estes 
dados, é possível agrupar o público-alvo em torno 
de suas características básicas como cidadãos e 
nativos de uma região local (KOTLER, 2012).

A relação psicográfica diz respeito ao estilo de vida 
do consumidor, entendendo hábitos culturais, soci-
ais e pessoais de um dado grupo de pessoas. Assim, 
é possível compreender a visão e o modelo mental 
destes usuários, estudando suas opiniões, hobbies, 
atividades, carreira e gostos a fim de localizar pa-
drões e atos característicos (KOTLER, 2012).

E, por fim, em relação à dimensão comportamental, 
Kotler (2012) entende que os consumidores são es-
tudados de acordo com ações relacionadas ao con-
sumo e à compra de produtos e serviços: as atitudes, 
os conhecimentos, a utilização e a própria resposta 
a um produto são alguns fatores analisados. Além 
disso, o comportamento de grupo visto pela socie-
dade também se enquadra neste perfil, revelando 
aspectos identitários inerentes e construídos pelos 
indivíduos do segmento analisado. Levando-se em 
conta os pontos definidores de Kotler (2012) sobre a 
segmentação de mercado, é possível aplicar a mes-

ma análise sobre o público-alvo do projeto, como 
será visto a seguir.

2.4.1 Público-alvo primário

Jovens, de 14 a 18 anos, estudantes do Ensino Mé-
dio de instituições públicas e privadas e usuários de 
redes sociais (como Twitter, Whatsapp, Instagram 
e TikTok). Seu perfil geográfico os indica como nati-
vos dos centros urbanos brasileiros e usuários com 
acesso à banda larga e Internet; o perfil demográfi-
co classifica a independência de gênero, orientação 
sexual e classe social, mas aponta para a maioria 
como pertencente a famílias de renda baixa e média.

Já o perfil psicográfico os define como jovens que 
gostam de jogar videogame, jogos de celular e 
computador e conversar com os amigos – princi-
palmente aqueles com os quais conhecem desde 
crianças e mantêm a amizade durante as aulas, 
montando grupos de trabalhos e estudos. Além dis-
so, lêem mangás e histórias em quadrinhos, bem 
como livros da maioria de seu interesse – já que 
geralmente não gostam de ler os materiais indica-
dos para as aulas -, como os de temas de ficção e 
aventura. Assistem a séries de streaming e filmes 
online, baixando conteúdos e compartilhando com 
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os amigos. Utilizam as redes sociais diariamente, 
seja para interagir com amigos, navegar na Internet, 
acessar notícias, realizar vídeo-chamadas e buscar 
por vídeos. 

Em relação ao perfil comportamental, entende-se 
que estes jovens fazem parte de grupos consider-
ados “para a sua idade” pela sociedade, como no 
caso das comunidades fãs de animes (desenhos 
animados japoneses) e de celebridades do pop in-
ternacional, como no caso das bandas K-pop (músi-
ca popular coreana). Frequentam shoppings center, 
festivais de música, discussões online sobre games 
e filmes e eventos sobre animes – como o AnimeF-
est de Campinas – geralmente com um grupo de 
amigos próximos. Formam-se em pequenos grupos 
reclusos nas salas de aula, adotando um esquema 
frequentemente conhecido como “panelinhas” que 
podem durar até o ingresso para a faculdade. Ape-
nas alguns poucos indivíduos pertencentes aos gru-
pos mais populares exercem o papel de liderança, 
dominando os espaços da escola – como salas de 
aula, ginásio e refeitórios. Os hábitos online são fortes 
e delimitam a atuação do jovem dentro de fóruns, 
fandoms e grupos temáticos de interesses sobre liv-
ros, jogos, músicas, filmes e séries.

2.4.2 Público-alvo secundário

Professores, de 24 a 50 anos, do Ensino Médio de 
escolas públicas e privadas. O perfil geográfico os 
indica como nativos dos centros urbanos brasile-
iros e usuários com acesso à banda larga e Inter-
net; o perfil demográfico classifica a independência 
de gênero, orientação sexual e classe social, mas 
aponta para a maioria como pertencente a famílias 
de renda média e média alta.

O perfil psicográfico os define como indivíduos in-
teressados em estudar, debater e conversar com 
outras pessoas sobre suas pautas prediletas — seja 
alguma disciplina que estão estudando ou apenas 
um diálogo reflexivo e/ou construtivo. Geralmente 
se identificam com um perfil mais extrovertido, visto 
que precisam praticar as habilidades oratórias em 
suas aulas — mesmo os mais jovens podem demon-
strar uma vontade em se aprimorar neste campo. 
Fora das aulas, os professores gostam de se encon-
trar com amigos, familiares, colegas de trabalho e 
companheiros ou ainda passar o tempo descan-
sando em casa.

Como a faixa etária deste grupo é mais abrangente 
se comparada ao do público-alvo primário, pode-
se localizar diferentes perfis comportamentais: an-
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tenados em tecnologia – ou ao menos conhece-
dores de suas principais tendências e usos próprios 
no cotidiano e em sala de aula – e menos adeptos 
(já que utilizam apenas o necessário para se comu-
nicar e no trabalho). Os locais que frequentam com 
seus amigos, familiares, colegas e companheiros 
costumam ser bares, restaurantes e shopping-cen-
ters. Em casa, desfrutam de tecnologias como o 
streaming (Amazon Prime, Netflix, Disney Plus e en-
tre outros serviços) e os canais de televisão aberta 
com companheiros, filhos ou parentes. Podem até se 
aventurar em momentos de culinária juntos, prepa-
rando refeições especiais para os finais de semana 
ou ainda promovendo pequenas festas com amigos 
e colegas de trabalho.

2.4.3 Personas

Lisboa (2017) define o termo “persona” como um con-
junto de “documentos que descrevem pessoas fictí-
cias, baseadas nos resultados de uma pesquisa com 
usuários reais”. Deste modo, a persona traça um perfil 
bem claro de quatro elementos: comportamento dos 
indivíduos analisados, frustrações, desejos e de que 
modo utilizam os serviços e produtos estudados. Ain-
da segundo Teixeira e Braga (2016), as personas fa-

cilitam a criação de empatia pelos usuários durante 
todo o processo de design, à medida que corporifi-
cam dados demográficos, comportamentos, neces-
sidades e motivações relacionadas ao projeto.

Percebe-se, aqui, que a demografia não é essencial, 
como é no caso do marketing. Isso se deve ao fato 
de que o design não está exclusivamente preocupa-
do com a relação de venda e, sim, com a experiên-
cia vivida pelo consumidor enquanto usuário deste 
produto ou serviço. Desse modo, o foco concen-
tra-se em todos os aspectos voltados às demandas 
projetuais, principalmente a partir da pesquisa so-
bre o que os usuários fazem, deixam de fazer, veem 
ou deixam de ver, fatores que acarretam um leque 
de possibilidades para o projetista; enquanto obser-
vador do fenômeno, o designer consegue apreender 
questões e elementos propiciadores de uma neces-
sidade projetual, listando uma espécie de guia para 
o seu projeto. Ao saber para quem o produto ou 
serviço é destinado, pode-se traçar de modo mais 
coeso todo o arsenal de funcionalidades e necessi-
dades dentro do processo. Neste sentido, Lowdermilk 
(2013) explicita este benefício:

Uma persona é um instrumento que permite pro-
fundas reflexões e que ajuda a considerar todos 
os aspectos de um usuário. Com ela, você poderá 
mergulhar mais fundo em sua psique e imaginar o 
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que os motiva. Você gastará tempo compreenden-
do suas frustrações e percebendo o que os deixam 
felizes (LOWDERMILK, 2013, p. 74).

Sendo assim, sete personas foram criadas de acor-
do com as especificações dos dois públicos e das 
informações coletadas por meio de entrevistas re-
motas informais e sem rigor estatístico visando traz-
er insights ou percepções a respeito das personas 
ao longo de duas semanas14, durante os dias quatro 
a dezoito de maio de 2021. 

A primeira persona (Figura 19), Leonardo dos San-
tos, é classificada como o “zueiro” da turma, com 
atributos de extroversão, carisma e conhecimento 
sobre tecnologia mobile. Por outro lado, tem menos 
incentivo ao estudo e estabelece uma relação de 
curta duração com o tema científico, buscando in-
formações apenas quando é necessário ou para 
compor um trabalho escolar. A sua relação com a 
religião é mais neutra, mas ele se diz católico devido 
às crenças dos pais. 

A segunda persona (Figura 20) é Alice Carvalho, 
a “curiosa”: apresenta um perfil mais tímido em 
relação a Leonardo, conversando com um círculo 

de amigas menor e restrito à escola, família e Ig-
reja. Seu conhecimento em tecnologia mobile é o 
mesmo, enquanto a sua religiosidade apresenta 
maior índice devido à influência que tem dos pais 
e da família, conservadores. Sua percepção no to-
cante à desinformação científica é nítida quando o 
assunto é absurdo ou polêmico em sua visão; mas 
geralmente ela carrega dúvidas que prefere procu-
rar sozinha em casa.

A terceira persona (Figura 21) é Guilherme Lima, o 
“gamer”. Seu incentivo ao estudo é menor ainda se 
comparado ao perfil de Leonardo, mas sua determi-
nação em juntar dinheiro para poder comprar no-
vos equipamentos demonstra uma motivação para 
o trabalho e a carreira online. Como a família não 
o pressiona a seguir os rituais de uma religião, ele 
se sente livre para acreditar no que mais lhe con-
vém. Por fim, não tem uma opinião formada sobre 
a ciência e prefere questionar argumentos quando 
não fazem sentido para ele em uma postura cética.

14 Os detalhes da pesquisa e os principais insights são demonstrados e 
explicitados na seção Apêndice B – Entrevista com Público-alvo.
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Figura 19: Persona Leonardo dos Santos, o “zueiro”.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 20: Persona Alice Carvalho, a “curiosa”.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 21: Persona Guilherme Lima, o “gamer”.
Fonte: elaborado pelos autores.
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A quarta persona (Figura 22) é Ana Beatriz, a “sonha-
dora”. Ela acredita que não precisa estudar na esco-
la para se tornar uma grande bailarina, mas acaba 
aceitando por pressão dos pais e no fim se identi-
fica com algumas disciplinas — apesar de não go-
star de Matemática e Física. Os pais são adventistas 
fervorosos e desejam que a filha siga os rituais iner-
entes à religião, apesar dela não se interessar pelo 
assunto. Em relação à ciência, ela não procura por 
informações fora da escola, apenas quando precisa 
para algum trabalho ou por curiosidade.

A quinta persona (Figura 23) é Elena Ribeiro, a “ativ-
ista”, cientista e professora no Ensino Médio de 
Campinas. Ela ama estudar sobre ciência junto com 
sua esposa, além de ser bastante extrovertida e em-
polgada com seu trabalho. É agnóstica e sofre pre-
conceito por pertencer à comunidade LGBTQIA+. 
Gosta muito de estudar e no geral procura aprender 
sobre as tecnologias vigentes para melhorar suas 
aulas. Seu discernimento sobre conteúdo científico e 
social é apurado devido aos anos de estudo e paix-
ão pela carreira, então ela procura auxiliar os alunos 
a localizar a estrutura de fake news, desinformação 
em geral e discurso de ódio.

A sexta persona (Figura 24) é Rodrigo Crevelário, o 
“educador”. É uma pessoa aberta, sociável e bas-

tante observadora. Não procura aprender sobre no-
vas tecnologias, pois sente dificuldade e geralmente 
não deseja ajuda dos outros. Com mais experiência 
em sala de aula que Elena, ele sabe como conduzir 
o conteúdo e despertar interesse nos alunos. Porém, 
ele sente que sua função como educador está cum-
prida e seu maior desejo neste momento é se apo-
sentar com uma boa quantia para ajudar seus filhos 
a iniciarem a vida adulta em um futuro próximo. Ro-
drigo também se sente na posição de educador re-
ligioso, esperando que os filhos encontrem alguma 
crença para orientar sua vida. 

A sétima persona (Figura 25) é Thaís Gusmão, a 
“aprendiz”. Ela tem menos experiência se compara-
da à Elena e Rodrigo, mas dispõe de uma vontade 
muito grande de aprender e inspirar seus alunos. En-
tretanto, ela não se sente confiante o suficiente para 
debater assuntos mais polêmicos em suas aulas por 
se considerar muito novata e sem experiência na 
oratória. Além disso, também fica aborrecida quan-
do utilizam argumentos de cunho religioso para jus-
tificar atos políticos, ilógicos ou agressivos — já que 
se considera uma pessoa religiosa e entende que 
ciência e crença podem e devem caminhar juntas. 
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Figura 22: Persona Ana Beatriz, a “sonhadora”.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 23: Persona Elena Ribeiro, a “ativista”.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 24: Persona Rodrigo Crevelário, o “educador”.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 25: Persona Thaís Gusmão, a “aprendiz”.
Fonte: elaborado pelos autores.
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2.5 Identidade Visual 

A identidade visual de uma marca está diretamente 
relacionada com a identificação e a oficialização 
das missões, valores e crenças que permeiam um 
dado serviço, produto ou empresa e é de grande im-
portância ao design. Segundo Teixeira et al. (2012, p. 
2), “uma identidade visual reúne toda a referência 
visual que leva a identificar uma empresa ou produ-
to vinculando-os em suas diversas variações”. As-
sim, ela agrupa informações visuais como logotipo, 
cores, símbolos, representações, aplicações, modos 
de uso, disposições e arranjos gráficos de modo co-
erente, reconhecível e identitário.

2.5.1 Logotipo

Para Alina Wheeler (2019, p. 24), “a identidade visual 
provoca percepções e desencadeia associações a 
respeito da marca”. Sendo assim, existem tipos de 
construção e visualização de identidades que op-
eram o processo de impressão de significado de 
maneiras diferentes. Cabe ao designer estudar a 
melhor maneira de imprimir significado e escolher as 
opções disponíveis para a demanda de seu cliente, 
entendendo a relação com o público que entrará 

em contato com a marca. Desse modo, um logotipo 
– composto por tipografia e ícone – foi desenvolvido 
para representar os valores do projeto, entendendo 
a relação entre as palavras — a tipografia – e o graf-
ismo – o ícone – como uma importante ferramenta 
de diferenciação, identificação e memória de marca 
(WHEELER, 2019, p. 54).

O logotipo desenvolvido (Figura 26) foi norteado pelo 
conceito de criação, incorporando o nome Propulsão 
e a sua representação visual na composição. O pro-
pulsor é a ferramenta que acelera e faz o motor de 
foguetes espaciais funcionar, alavancando o signifi-
cado de impulsionamento tanto criativo – no lado do 
design – quanto científico – no lado do tema da di-
vulgação científica. Assim, o fogo que sai do foguete 
representado indica o funcionamento do propulsor.
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O ícone mantém uma forma mais arredondada, 
como é possível observar a partir do grid circular e 
dos cantos arredondados de ambos, de maneira a 
manter o caráter orgânico e humano da propulsão 
de conhecimento coletivo. Entretanto, como será 
melhor abordado no tópico 2.5.3 Tipografia, as letras 
da fonte selecionada ainda possuem um aspecto de 
construção retilíneo, sobressaltando a rigidez iner-
ente à prática científica.

Além disso, duas versões (Figura 27) foram desen-
volvidas no intuito de ampliar o leque de possib-
ilidades de aplicação da identidade visual depen-
dendo do contexto de uso. Para aplicação em áreas 
menores do site ou ainda para anúncios com pou-
co espaço de uso disponível, as versões em ícone e 
tipografia podem resolver o problema, além da for-
ma em branco para fundos escuros e em preto para 
fundos mais claros — com os quais a versão origi-
nal colorida pode ser prejudicada. Para a aplicação 
em estilo tipográfico, o termo “pulsão” foi ajustado 
para alcançar a linha de base do “pro”, retirando o 
ajuste necessário para encaixar o ícone ao seu lado 
na versão original de logotipo.

Figura 26: Construção do logotipo e sua versão final.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 27: Versões do logotipo (tipográfica e icônica).
Fonte: elaborado pelos autores.
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2.5.2 Paleta de Cores

O uso de cores na composição visual tem a capaci-
dade de atribuir determinados valores e percepções, 
de modo a contribuir para o efeito da psicologia 
das cores. A maneira como os fatores de matiz (cor 
pura), saturação (vibrância da cor) e luminosidade 
(brilho) são incorporados e harmonizados influencia 
nos mais variados efeitos e sensações. Assim, a pal-
eta cromática utilizada para a construção criativa 
do projeto ampara-se nessa análise psicológica e 
natural das cores.

As cores utilizadas são vermelho, roxo, laranja, ama-
relo e azul em um formato de leve degradê nos ele-
mentos do logo (Figura 28). O vermelho, o laranja e 
o amarelo são matizes quentes e saturadas, enfati-
zando a natureza enérgica, humana e chamativa que 
o processo de construção coletiva de conhecimento 
deve ter — levando-se em conta a figura central do 
propulsor. Já a mistura com o roxo e o azul é oriunda 
do painel semântico, contando com cartazes, ima-
gens e ícones que remetem ao espaço. Assim, é us-
ada para atribuir uma natureza espacial e cósmica, 
fazendo alusão novamente aos domínios da ciência.

O vermelho, voltado a um tom rosado utilizado na 
tipografia central do “pro”, é uma cor vibrante, cha-

mativa, porém leve e elegante, representando a in-
tenção de ação da construção e da propulsão, ain-
da sem ser agressiva ou extremamente chamativa 
aos olhos. As cores da chama, laranja e amarelo, 
são típicas do fogo: o laranja é uma cor quente e vi-
brante que ressalta com a cor análoga do amarelo 
que convém a intensidade da luminosidade que a 
chama causa ao sair do propulsor. Por fim, o azul é 
uma cor fria e elegante que equilibra a composição 
quente com um tom menos saturado e neutro. Alia-
do à cor análoga do roxo dessaturado, cria a tran-
sição suave entre a cor quente do laranja, que é 
justamente a cor oposta ao azul.

Para a aplicação das cores em composições visuais 
(Figura 29) decorrentes das ações projetuais, o texto 
poderá ser em preto ou branco para atribuir maior 
contraste, seguindo o padrão: texto preto em fundo 
amarelo e título curto em vermelho e texto branco 
em fundo azul com título vermelho, fora a aplicação 

Figura 28: Paleta cromática utilizada.
Fonte: elaborado pelos autores.
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em preto e branco — ou com o título curto em azul. 
As composições foram aprovadas no teste de aces-
sibilidade visual realizado por meio da plataforma 
Who Can Use, que analisa o grau de entendimento 
de contraste e legibilidade das cores em pessoas 
daltônicas e com baixa visão. O nível alcançado em 
todas as aplicações é condizente com a classifi-
cação AAA das diretrizes da WCAG15.

 

Figura 26: Construção do logotipo e sua versão final.
Fonte: elaborado pelos autores.

15 A WCAG (Web Content Accessibility Guidelines ou Diretrizes de Acessi-
bilidade para o Conteúdo da Web) diz respeito a uma série de parâmet-
ros norteadores para projetos inclusivos e acessíveis em todo o mundo. 
Pode ser acessada por link: https://www.w3.org/WAI/standards-guide-
lines/wcag/.
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2.5.3 Tipografia

A tipografia é parte integrante de logotipos e com-
posições visuais, revelando estilos, mensagens e per-
sonalidades a partir da forma das letras, do peso e 
do caráter agregado. Do mesmo modo como ocorre 
com o grafismo de símbolos e ícones, a tipografia 
atribui significados e auxilia na construção da peça 
gráfica como um todo. Para a composição tipográfi-
ca exclusiva do logo, utilizou-se a fonte Fredoka One 
(Figura 30), nativa do banco do Google Fonts. 

É uma fonte não serifada, moderna e criada para 
funcionar no meio digital, levando-se em conta a 
sua aplicação nas demais ações projetuais. Sua im-
ponência é clara devido ao formato robusto das le-
tras e sua capacidade de atribuir um caráter diver-
tido; segundo a designer da fonte, Milena Brandão, 

“Fredoka One é uma fonte grande, redonda, em 
negrito e perfeita para adicionar um pouco de di-
versão a um título ou texto largo” (GOOGLE, 2021, 
nossa tradução16). Essa questão implica a psico-
logia das formas, pois o círculo exprime a ideia de 
continuidade, coletividade e organicidade (LUPTON, 
2008) — valores pregados pelo conceito de criação 
—, enquanto o negrito capta a atenção. Entretanto, 
vale observar que a tipografia não é totalmente cir-
cular; apesar de seguir um grid circular, as palavras 
se mantêm mais retas e levemente arredondadas 
nos cantos, implicando o uso de linhas retas que sig-
nificam o rigor e a força científicos.

A tipografia “Propulsor” é destacada ao lado do pro-
pulsor e de seu caminho, enfatizando-se em negrito, 
tamanho e disposição o prefixo “pro”, de maneira a 
seguir o conceito de criação que preconiza a etimo-
logia da palavra. Esse mesmo prefixo em destaque 
foi acrescido de um leve traçado (Figura 31), no sen-
tido de aumentar ainda mais o seu peso visual em 
toda a composição.

Figura 30: Fonte Fredoka One. 
Fonte: GOOGLE FONTS, 2021.

16 “Fredoka One is a big, round, bold font that is perfect for adding a little 
fun to any headline or large text” (GOOGLE, 2021).
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Além disso, pensando nas possíveis e futuras apli-
cações do logo e seus elementos em peças visuais 
— oriundas da divulgação do projeto e das ações 
projetuais —, duas outras fontes foram selecionadas 
como apoio: Poppins e Pacífico Regular, ambas na-
tivas do Google Fonts. A primeira (Figura 32) é mais 
geométrica e contém uma variedade de pesos — 
light, thin, regular, medium, bold, semibold, extrabold, 
black e suas transições em itálico —, abrindo a pos-
sibilidade de aplicações em textos longos e curtos 
para web com grande versatilidade dependendo do 
contexto de uso. Apesar de não possuir o aspecto do 
arredondamento dos cantos, as curvas bem circu-
lares em letras de pronúncia aberta — a, e, m, por 

exemplo — são acentuadas, atribuindo um caráter 
agradável e confortável aos olhos. Já a segunda 
(Figura 33) é de estilo manuscrito e tem um des-
taque visual maior pelo tamanho do traçado das le-
tras. Seu uso principal na composição visual é dado 
em títulos, citações e chamadas curtas, trazendo o 
aspecto da humanização e do lado empático da 
propulsão de conhecimento coletivo.  

Figura 31. Versão sem traçado comparada com a adição de traçado.
Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 32: Família tipográfica da Poppins. 
Fonte: elaborado pelos autores baseado em Google Fonts, 2021.
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2.5.4 Iconografia

O conjunto iconográfico auxilia na percepção visual 
de uma composição, reforçando a mensagem trans-
mitida de modo coeso e interligado com os outros 
componentes gráficos — tipografia, símbolo, sons e 
paleta de cores. Assim, os quatro ícones (Figura 34) 
de “pesquisar”, “enviar mensagem”, “compartilhar” e 
fazer “download” foram desenvolvidos com o intuito 
de pensar caminhos gráficos condizentes com a co-
municação do logo e de suas aplicações nas ações 
projetuais.  Segundo Krug (2014), o uso de convenções 
é útil para que usuários não percam tempo tentando 
descobrir o que significa determinado ícone ou a sua 
função dentro do site; assim, construções comuns de 
ícones foram utilizadas e adaptadas de acordo com 
as características visuais do projeto. 

Todos os ícones seguem a padronização imposta 
pelo logo de linhas retas com cantos arredondados. 
Além disso, foram desenvolvidos a partir do “grid” 
(grade de apoio) fornecido pelo site Material Design, 
referência na elaboração de elementos gráficos 
para web e mobile. O ícone de pesquisar é uma lupa 
comum com um olho aberto em seu interior, repre-
sentando a importância da observação no método 
científico no momento de investigação — ou pesqui-
sa — de um dado objeto de estudo. O ícone de com-
partilhar segue a convenção da seta para a direita, 
mais preenchida. O ícone de fazer download tam-
bém foi construído com base na convenção da seta 
para baixo. Por fim, o ícone de enviar mensagem é 
baseado no famoso balão de diálogo de quadrin-
hos, preenchido em branco com linhas que sugerem 
as palavras de uma frase.  

Figura 34: Conjunto Iconográfico desenvolvido.
Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 33: Fonte Pacífico Regular. 
Fonte: GOOGLE FONTS, 2021.
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Pensando nas interações estabelecidas pelo app, os 
ícones se encontram originalmente preenchidos na 
cor principal de vermelho e vazados em branco no 
meio da composição (vide Figura 34); em um mov-
imento de pressão do ícone com o dedo, o usuário 
conseguirá clicar no botão iconográfico e este mu-
dará sua condição atual, passando para a forma 
vazada em branco dentro da composição vermelha 
por meio de uma pequena animação. Esta aplicação 
é um feedback de que a ação sugerida pelo botão 
foi concluída com sucesso de modo visual, além da 
mudança que será empregada também pelas leg-
endas textuais abaixo de cada ícone. 

2.6 Ações Projetuais 

O desenvolvimento criativo exige a tomada de de-
cisão acerca de como o processo será realizado e 
quais serão os resultados esperados tanto em ter-
mos de negócio quanto de usabilidade. Para isso, 
faz-se uma análise dos âmbitos inerentes ao públi-
co-alvo, às entrevistas realizadas com usuários, às 
tecnologias disponíveis e aos objetivos do trabalho 
no intuito de definir as ações projetuais. Nesse sen-
tido, a fase de Ideação do método de Design Think-
ing se inicia com a priorização do meio digital e à 

adesão do mobile first devido à facilidade de uso em 
geral do público-alvo primário, de modo a propor 
quatro ações projetuais: uma interface de aplicativo 
— e, posteriormente, um site —, um e-book, a comu-
nicação de um canal do YouTube e a comunicação 
de uma conta do Instagram. Todas as ações serão 
discutidas e explicitadas de acordo com sua função 
e importância para o presente Trabalho, como será 
visto a seguir. No próximo capítulo, o seu desenvolvi-
mento será apresentado em termos visuais de apli-
cação e referência.

Por fim, devido ao tempo reduzido e a necessi-
dade de prototipar e testar as ações projetuais com 
usuários reais no intuito de viabilizar o projeto no fu-
turo, o escopo do presente Trabalho abordará os se-
guintes e principais elementos: mapa de atividades 
do aplicativo, wireframes das telas principais de 
Home, Módulos, Prática, Comunidade, Perfil e Con-
figurações, layout preliminar destas telas e prototi-
pação dos fluxos de criar conta, criar um debate e 
praticar um módulo individualmente.
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2.6.1 Aplicativo

Conforme apontado no tópico 1.5 Design de Inter-
ação, as interfaces digitais exercem um papel de 
destaque principalmente na era da informação, 
digitalizada e consolidada dentro dos meios tec-
nológicos de ponta da sociedade. O seu grande 
potencial de criar interações e mediações entre 
usuários do mundo todo será de utilidade ao pre-
sente Trabalho, focado no coletivo e nas relações 
entre ciência e humanidade. Para isso, as heurísti-
cas de Nielsen (2020), o conceito de usabilidade de 
Krug (2014), os princípios do design de interação de 
Preece et al. (2013) e a experiência do usuário (UX 
Design) serão os principais recursos utilizados para 
atestar a facilidade de uso e a acessibilidade geral 
e digital proporcionada pela ação projetual do apli-
cativo. No capítulo 3, os testes gerados com usuários 
trarão um feedback claro da aplicação destas ferra-
mentas, norteando os próximos passos. 

Assim, o aplicativo contará com três funcionali-
dades principais: a prática de exercícios individu-
ais, o estudo dos conteúdos sobre falácias lógicas e 
vieses cognitivos e a central de elaboração de exer-
cícios abertos e debates coletivos. É a partir destas 
funções que se encontra o cerne do presente Tra-
balho, entendendo que as demais ações projetuais 

contribuirão como mídias secundárias e pontos de 
contato que carregarão o papel de divulgação do 
site, repositório extra de conteúdos e fortalecimento 
da comunicação.

A primeira funcionalidade diz respeito a uma plata-
forma de conteúdos rápidos e didáticos que visam 
definir e exemplificar as principais falácias e vieses 
cognitivos encontrados no discurso do dia a dia. As-
sim, antes de prosseguir para o exercício seleciona-
do, o usuário receberá uma definição acompanhada 
de audiodescrição (e vídeo de até três minutos) so-
bre os conteúdos contemplados, incluindo exemplos 
de diálogos comumente encontrados no cotidiano 
— são exemplos: discursos políticos, propagandas e 
discursos conspiratórios. Cada exercício finalizado 
com sucesso resultará em um acúmulo de pontos 
que aproximam o usuário dos próximos módulos; 
caso contrário, uma explicação em vídeo, texto e au-
diodescrição será exibida em prol de tirar quaisquer 
dúvidas. Estas atividades poderão ser realizadas de 
maneira individual ou em dupla, sendo que a segun-
da possibilidade será incentivada por meio de um 
bônus de pontuação. Um professor também poderá 
sugerir a conclusão de um ou mais módulos como 
cronograma das aulas, conforme será divulgado na 
conta do Instagram. 
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A segunda funcionalidade trata de dois elementos: 
a criação de exercícios em formato de quiz ou um 
debate aberto iniciado por um questionamento. Em 
ambos casos, o aplicativo primeiramente fornece 
um tutorial visual, textual e sonoro curto com orien-
tações e boas práticas, no intuito de lembrar sobre 
o respeito e a responsabilidade com outras pessoas 
que irão interagir com o novo conteúdo. No primeiro 
elemento, o usuário tem acesso a uma estrutura fixa 
de quiz com pontos alteráveis: o texto, os itens a ser-
em selecionados e a natureza da pergunta — verda-
deiro ou falso, encontre a falácia ou encontre o viés 
cognitivo. Após a elaboração do exercício, é possível 
postá-lo e deixá-lo acessível durante um período de 
tempo de um dia a um mês. Já no segundo elemen-
to, o usuário pode escrever uma pergunta relacio-
nada a falácias e vieses cognitivos e postá-la, deix-
ando os comentários abertos por um dado período 
de tempo. 

Uma outra funcionalidade do aplicativo trará a pos-
sibilidade de se aprofundar no estudo dos vieses 
cognitivos e das falácias, por meio de uma área 
chamada “obter certificação”.  Essa funcionalidade 
irá exigir uma maior dedicação da pessoa, pois para 
que se possa obter o certificado de conclusão, será 
necessário passar por um questionário mais difí-
cil do que os questionários normais do aplicativo. A 

ideia é que esse certificado oferecido aos conclu-
intes desse curso mais avançado, de vieses ou falá-
cias, aja como um motivador para que as pessoas 
busquem a sua realização. É desejado que mais 
indivíduos tenham conhecimentos aprofundados 
sobre falácias e vieses, portanto, é de interesse ao 
presente Trabalho aplicar algum atrativo único a 
essa funcionalidade avançada do aplicativo. Além 
do certificado, haverá outro elemento distintivo para 
esse módulo avançado: insígnia de perfil (Figura 35). 

Existem quatro tipo de insígnias que indicam difer-
entes status: módulo de falácias concluída, módu-
lo de vieses cognitivos concluído, ambos módulos 
concluídos e nenhum módulo concluído. Os ícones 
da insígnia foram inspirados na estrutura do DNA, 
o qual define a identidade primeira do indivíduo e 
determina seus principais genes. Aproveitando a 
alusão com a ciência e também com o conceito de 
individualidade, os ícones representam a metáfora 
do preenchimento do conhecimento dentro do DNA 
do usuário. A insígnia será uma só, porém, sua vi-
sualização dependerá das certificações buscadas 
pela pessoa. Se alguém optar por fazer apenas o 
curso avançado de vieses cognitivos, a insígnia será 
preenchida no local específico dos vieses.
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Da mesma forma, se alguém optar por completar a 
certificação em falácias, a insígnia será preenchida 
no local específico das falácias. Se a pessoa fizer as 
duas certificações, obterá a insígnia, sendo preenchi-
da tanto no espaço dos vieses quanto no espaço das 
falácias. Com isso, o usuário terá uma distinção em 

relação às outras pessoas que não passaram por 
esse módulo avançado. A vantagem disso é garantir 
que as pessoas reconheçam facilmente, na função 
da Comunidade, os indivíduos que possuem maior 
propriedade para debater sobre perguntas mais 
complexas que surgirem nas discussões. Claro que o 
debate será aberto a todos, no entanto, será muito 
mais frutífero quando na presença de pessoas que 
resolveram se dedicar com maior profundidade ao 
tópico das falácias ou vieses, ou a ambos.

A prática anteriormente abordada de acumular pon-
tos e percorrer um desafio são comumente associa-
das à gamificação, entendida como o processo de 
“apropriação de elementos dos jogos aplicados em 
contextos, produtos e serviços necessariamente não 
focados em jogos, mas com a intenção de promover 
a motivação e o comportamento do indivíduo” (BU-
SARELLO et al., 2014, p. 14). Desse modo, os recursos 
comumente encontrados nos games propiciam o 
aprendizado, fornecendo tarefas e metas a serem 
cumpridas em troca de uma compensação — no 
caso do projeto, são os pontos acumulados cujo 
objetivo é liberar o direito à resposta de perguntas 
e o acesso a materiais educativos extras. A ideia é 
promover um maior engajamento nas atividades 
trazendo elementos lúdicos e interativos como mo-
tivação pessoal e acadêmica.

Figura 35: Versões da Insígnia de Perfil.
Fonte: elaborado pelos autores.



94

2.6.1.1 Mapa de Atividades

Tendo-se em vista os cenários abordados, é possível 
traçar um mapa de atividades visual que indique 
os possíveis meios de navegação do usuário antes 
de acessar e durante a exploração do app. A ferra-
menta possibilita a visualização de todas as pos-
síveis interações e contextos de uso do usuário e que 
será utilizada posteriormente para a construção do 
wireframe do site. Assim, o mapa de atividades foi 
desenvolvido e é demonstrado em seguida a partir 
da Figura 36. 
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Figura 36: Mapa de Atividades do aplicativo.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Vale ressaltar que Garret (2011, p. 88) elabora cinco 
etapas da experiência do usuário, pensando nos as-
pectos mais abstratos (como a organização, os ob-
jetivos e a estratégia de um site ou aplicativo) até os 
mais visíveis (por exemplo, os wireframes e o layout de 
um produto) (Figura 37). O conceito da arquitetura de 
informação faz parte do Plano de Estrutura - a terceira 
etapa da experiência do usuário - como o nível que tra-
ta da organização da informação; o objetivo principal 
desta camada é garantir que os indivíduos possam al-
cançar e entender facilmente as informações contidas 
no produto ou serviço.

 

Assim, a disposição dos conteúdos e a maneira com 
a qual se navega para acessá-los são fatores de im-
portância para esta área do conhecimento. Desse 
modo, para a elaboração do Mapa de Atividades, o 
conceito foi estudado e aplicado no intuito de cata-
logar e compreender as tarefas necessárias em prol 
da conclusão da navegação pelo usuário. Segundo 
o autor (2011, p. 89), a arquitetura da informação está 
preocupada com a criação de esquemas organi-
zacionais e navegacionais que permitem aos usuári-
os mover-se pelo conteúdo do site de maneira efici-
ente e efetiva (GARRET, 2011, p 89, nossa tradução17). 

Por conseguinte, a ferramenta exibe as princi-
pais funcionalidades do aplicativo, já dispostas na 
tela inicial. Após entrar ou fazer o cadastro rápido, 
o usuário visualiza uma tela introdutória (splash 
screen) e acessa a home com informações do pro-
jeto. As funcionalidades disponíveis são de Perfil, 
Módulos de Conhecimento, Comunidade, Prática e 
Configurações. Nesta representação, o fluxo do per-
fil dos alunos é exibido: módulos de conhecimentos, 
opções de acessibilidade, informações pessoais, 
progresso de insígnias, progresso dos conteúdos, 
criação de publicações, comentários e botão de 

Figura 37: Os cinco planos da experiência do usuário.
Fonte: elaborado pelos autores baseado em Garret (2011).

17 “... information architecture is concerned with creating organizational 
and navigational schemes that allow users to move through site content 
efficiently and effectively” (GARRET, 2011, p. 89).
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sair. Os Módulos podem ser concluídos em qualquer 
ordem. A divisão em módulos foi feita para distribuir 
a enorme quantidade de vieses e falácias em listas 
curtas de até dez itens por módulo, o que torna mais 
fácil de praticar um conteúdo específico em vez de 
ter de realizar todos de uma vez. O fluxo dos profes-
sores não foi representado nesta primeira versão, 
porém este não difere dos alunos. Ao realizar o ca-
dastro como professor, o usuário poderá realizar os 
módulos também sem uma obrigação hierárquica, 
acessando qualquer conteúdo desejado.

Por fim, o funcionamento da moderação — a possib-
ilidade de denunciar perguntas e respostas de outros 
usuários — será realizada por meio de dois processos: 
denúncia individual de cada usuário e atribuição de 
selos de verificação. No primeiro caso, entende-se que 
todos que navegam pelo app podem denunciar con-
teúdos veiculados pela função da comunidade consid-
erados inapropriados ou ofensivos. Esta ação será leva-
da aos desenvolvedores do app, que avaliarão o caso 
e poderão excluir ou suspender a conta do usuário em 
questão; já no segundo caso, os próprios desenvolve-
dores também indicarão, de maneira visual e ao lado 
do nome do usuário, um selo de verificação para seu 
comentário ou debate criado. Tal esclarecimento tem 
como objetivo motivar e engajar discussões saudáveis 
dentro da plataforma como um todo.

2.6.1.2 Wireframes

Os wireframes definem os elementos principais de 
navegação de uma interface e geralmente são 
a próxima etapa após a definição do fluxograma 
de navegação dentro do método do design de in-
teração. Esta ferramenta auxilia na compreensão 
acerca da disposição de botões, menus, links e me-
canismos de interação do usuário, além de traçar o 
modo de utilização das funcionalidades. Por fim, o 
wireframe pode ser entendido como um esquele-
to inicial do projeto da interface antes da concret-
ização propriamente dita de seu layout. Para isso, 
foram desenvolvidos os wireframes da página inicial 
e de algumas telas das funcionalidades de Módulos, 
Comunidade, Prática, Perfil e Configurações do app.

A homepage (Figura 38) é composta por menu glob-
al — com os botões de Módulos, Comunidade, Práti-
ca no rodapé e as funções de Perfil e Configurações 
logo à direita superior -, logo e informações sobre 
o projeto e seus objetivos, contendo o acesso para 
o Instagram e o YouTube. As futuras atualizações 
e novidades do app também estarão contidas em 
uma seção logo abaixo das informações do proje-
to. As telas de Home e Prática demonstram as duas 
possibilidades de fluxo de navegação do usuário: in-
dividualmente ou em dupla. Para o segundo caso, 
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os usuários deverão se selecionar em sua lista de 
amigos e esperar pela conexão via wi-fi de ambos. 
Assim que bem-sucedida, poderão jogar juntos em 
um sistema de confirmação — enquanto os dois não 
confirmarem, o resultado não aparece. O sistema de 
pontuação se mantém e, ao final, aquele que acer-
tou mais questões será o vencedor e receberá um 
número de pontos ligeiramente maior para conquis-
tar suas insígnias. Em caso de empate, ambos re-
cebem a mesma pontuação e podem, ao final, visu-
alizar o progresso de insígnias.

O wireframe da tela de Comunidade exibe as possi-
bilidades inerentes a todos os usuários: criar um ex-
ercício aberto ou um debate, visualizar as atividades 
de outros usuários — amigos ou não —, comentar em 
uma delas ou denunciar algum conteúdo inapropri-
ado. Já o wireframe da tela de Perfil demonstra infor-
mações como nome, e-mail, idade, progresso de in-
sígnias, histórico de postagens e lista de amigos. Por 
fim, o wireframe de Configurações permite o aces-
so ao menu de acessibilidade — por meio do qual 
se configura as opções de cor, legenda e audiode-
scrição — e lista de pessoas denunciadas (Figura 39). 

Os últimos wireframes (Figura 40) dizem respeito 
às telas dos Módulos, em que os usuários poderão 
assistir, ler e ouvir conteúdos didáticos sobre falá-

cias lógicas e vieses cognitivos. Ao clicar na funcio-
nalidade, é possível selecionar qualquer Módulo de 
interesse — as diversas falácias e vieses serão di-
vididos em módulos de até dez itens —, de ambas 
disciplinas, mas a prova para emissão de certificado 
será disponibilizada somente após o término de to-
dos os Módulos de uma delas. Ao escolher o conteú-
do, uma tela de carregamento é liberada como um 
feedback de sua ação. Em seguida, a próxima tela 
exibe um vídeo curto que também pode ser acessa-
do via YouTube, uma citação de um autor do assun-
to, um botão para ouvir todo o conteúdo e um botão 
para passar para as próximas lições da matéria.
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Figura 38: Wireframe das telas de Homepage e de Prática.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 39: Wireframes das tela de Comunidade (esquerda), Perfil (centro) e Configurações (direita).
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 40: Wireframes das telas de Módulos.
Fonte: elaborado pelos autores.



102

2.6.1.3 Layout 

O layout é a etapa mais comum seguida da elabo-
ração dos wireframes, cujo esqueleto é enfim trans-
formado em elementos mais palpáveis no processo 
de design: cores, botões, textos, títulos, ícones, dia-
gramação e imagens são dispostas na ordenação 
visual, fornecendo uma visualização do produto fi-
nal mais próxima da realidade. Após a construção 
dos wireframes, um layout preliminar (Figura 41) 
foi produzido, acrescentando-se elementos iner-
entes à identidade visual do presente Trabalho. No 
Capítulo 3, para a etapa de Prototipação, as telas 
são testadas com usuários reais e seus feedbacks 
são recolhidos.
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Figura 41-A: Layout preliminar das telas elaboradas.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 41-B: Layout preliminar das telas elaboradas.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 41-C: Layout preliminar das telas elaboradas.
Fonte: elaborado pelos autores.
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2.6.2 E-book

O e-book é um instrumento de aprendizagem rápi-
do, interativo e inerente ao meio digital. Já é um 
ato comum para empresas e projetos divulgarem 
e-books em formato de marketing de conteúdo, 
com o qual se debatem especificidades de alguma 
área de interesse do cliente e, ao final, são ofereci-
dos os serviços da contratante do material — seja 
essa mensagem implícita ou não. Geralmente, os 
usuários que seguem determinada empresa ou 
profissional via redes sociais são convidados para 
efetuar o download do material, recolhendo dados 
como nome, e-mail, cargo e telefone. Além disso, o 
livro digital é um recurso que pode ser do interesse 
de professores — que podem utilizar em suas aulas 
como material de reforço e estudo — e alunos — que 
desejam se aprofundar em um tema ou simples-
mente estudar para as provas escolares.

Contudo, como o objetivo principal do presente 
Trabalho não é apenas clarificar conhecimentos e, 
sim, engajar e motivar o conhecimento coletivo, o 
e-book terá como propósito a exemplificação de 
um método útil à descoberta da ciência por meio 
da argumentação lógica. Inspirado no método do 
projeto Quantified Self (Figura 42), os conteúdos 
fornecerão ferramentas teóricas e práticas a fim 

de demonstrar aos usuários que participam do app 
como é possível estudar e investigar em sua própria 
casa, seja com amigos ou professores; assim, o 
e-book será fornecido aos usuários do aplicativo — 
e das redes sociais apontadas anteriormente — em 
formato de material de apoio que estimula e enco-
raja o descobrimento científico a partir de um mod-
elo interativo e colaborativo. 

 

Figura 42: Framework de Ciência Pessoal. 
Fonte: elaborado pelos autores baseado em Wolf, 2020.
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O livro digital será dividido em duas partes para 
melhor compreensão de seu conteúdo, formado por 
capa, sumário, pequena introdução dos elemen-
tos abordados e páginas diretas de conhecimen-
to. A primeira parte foca a explicação teórica acer-
ca do método científico, apontando rapidamente a 
sua definição, origem e de que modo os cientistas 
investigam seu objeto de estudo. A segunda parte 
visa resgatar o conteúdo teórico e abordar a argu-
mentação lógica, demonstrando a sua praticidade 
em tarefas cotidianas, abordando pautas de de-
bate comumente encontradas no dia a dia, como 
discursos e falas de amigos, colegas, familiares e 
superiores. Por fim, os elementos da identidade vi-
sual (logo, tipografia, cores, sons e composições) 
serão reforçados como maneira de manter o posi-
cionamento do projeto, além de promover a todo 
o momento o convite de estudar cada vez mais de 
maneira independente e ativa. Para ilustrar a ação 
projetual, uma aplicação em mockup (Figura 43) foi 
desenvolvida, demonstrando uma visualização físi-
ca e concreta da ideia do e-book. 

As páginas iniciais (Figura 44) também foram elab-
oradas utilizando-se a identidade visual e elementos 
textuais, sendo que as imagens e grafismos serão 
produzidos na próxima etapa do presente Trabalho.

As páginas introdutórias dizem respeito a uma expli-
cação sobre o que será encontrado no livro, encora-
jando o leitor usuário — caso seja de seu interesse — a 
imprimir, rascunhar, esboçar, grifar ou desenhar nas 
páginas como quiser. O sumário é apresentado, exib-
indo todos os conteúdos presentes e suas respectivas 
localizações. As próximas páginas de conteúdo reve-
lam teorias sobre o método científico e as diferenças 
entre fato, lei, hipótese, teoria e crença; em seguida, há 
um conteúdo específico sobre falácias lógicas e vieses 
cognitivos, servindo como um material extra aos exer-
cícios encontrados via aplicativo. Por fim, os espaços 
das imagens futuras são marcados em cinza. 

Figura 43: Mockup do E-book.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 44: Primeiras páginas introdutórias da versão inicial do E-book.
Fonte: elaborado pelos autores.
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2.6.3 Canal do YouTube

O canal do YouTube funcionará como um repositório 
dos vídeos produzidos e veiculados no aplicativo 
(nossa principal ação projetual), captando usuári-
os que conhecem o projeto por meio da busca por 
assuntos de cunho científico e argumentação lógi-
ca — e garantindo um ponto de contato secundário, 
assim como o Instagram. Os conteúdos retratados 
serão os mesmos presentes na plataforma principal, 
convidando as pessoas a acompanharem os mód-
ulos do aplicativo. Os links de cada vídeo também 
disponibilizarão o acesso ao e-book de maneira 
gratuita, reforçando a possibilidade de estudar de 
maneira prática e simples. 

Assim, uma aplicação em formato de mockup (Figu-
ra 45) foi desenvolvida com base na identidade visu-
al e nos objetivos do projeto. Um vídeo de boas-vin-
das fica destacado na página inicial do canal, com 
a intenção de explicar sobre o projeto e suas prem-
issas para com a sociedade. O link do e-book ficará 
disponível na legenda. O modo noturno foi utiliza-
do em decorrência da preferência geral de uso dos 
mais jovens — adolescentes e adultos —, que, como 
despendem muito tempo nas telas, preferem uma 
visão mais acomodada aos olhos.
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Figura 45: Aplicação em Mockup do canal de YouTube.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Todos os vídeos são categorizados pela temática 
que representam — falácias ou vieses — por meio 
do uso de hashtags nas legendas. A legenda do 
vídeo destacado é: “Como Construir Conhecimen-
to Científico Coletivamente? Os 5 Cs da PROpulsão. 
A PROpulsão é um projeto que começou como um 
TCC de Design Digital e se tornou algo muito maior e 
valioso para a sociedade. Trabalhamos com profes-
sores e alunos do ensino médio fornecendo métodos, 
maneiras e instrumentos teóricos e práticos para o 
descobrimento da ciência e da argumentação lógi-
ca no dia a dia. Seja na escola ou em casa com os 
amigos e familiares, a PROpulsão te dá o poder da 
construção de conhecimento de maneira ativa, sem 
aquela coisa de “o professor fala e você ouve”. Tem 
mão na massa, tem método científico de verdade e 
tem muito aprendizado com todo mundo junto.

Segue a gente no Instagram e comece a produzir 
agora mesmo!

Baixe nosso e-book “Faça Ciência Você Mesmo” gra-
tuitamente por aqui:

@PROpulsão/ebookciencia

www.propulsão.com.br”.

2.6.4 Conta do Instagram

A conta do Instagram será responsável pela divul-
gação das funcionalidades do aplicativo e do con-
teúdo do e-book por meio de posts no feed e stories 
que se utilizarão de dois direcionamentos: marketing 
de conteúdo e produção institucional. O primeiro diz 
respeito a uma abordagem mais discreta, expondo 
curiosidades do universo científico e dos discursos 
do dia a dia, como datas de descobertas, exemplos 
de debates falaciosos e técnicas utilizadas para al-
cançar um resultado científico — reforçando a im-
portância do método científico para o avanço da 
humanidade em todas as suas esferas. O segundo 
aspecto se relaciona à divulgação direta das fun-
cionalidades, utilizando pequenos trechos de con-
teúdo coletado dos módulos de conhecimento em 
formato de imagem, texto e áudio. A ação projetual 
do e-book será reforçada e explicitada como ma-
neira de fazer ciência em casa com os amigos ou 
professores por meio de stories que mostrem ráp-
idas visualizações de suas páginas e o conteúdo 
nelas existente.

A Biografia contará com a legenda “Construin-
do ciência de maneira colaborativa. Comece a 
contribuir agora pelo nosso app e descubra como 
aprender com a ajuda da Propulsão!”. Um conceito 
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de carrossel de posts (Figura 46) foi desenvolvido 
para ilustrar a ideia central do Instagram e sua in-
teração com os usuários. Na primeira aplicação, a 
legenda do post é: “Como o ser humano chegou à 
Lua? Sabemos que o método científico tem muito a 
dizer sobre os primeiros passos humanos no satélite 
natural da Terra. Mas como conseguiram essa proe-
za? O Armstrong chegou lá já pensando em fincar a 
bandeira estadunidense no solo? Bateu papo com 
alienígenas? Só você pode nos dizer isso. Participe 
do debate aberto no nosso app e receba seu pri-
meiro e-book sobre ciência e argumentação lógica 
no nosso site. Link na Bio”. 

Um mockup de smartphone foi utilizado junto a 
modelos tridimensionais do ícone do Instagram no 
intuito de representar o universo simbólico dos jov-
ens de ensino médio que utilizam a plataforma, ad-
equando a concretização de acordo com o seu uso. 
Ao lado do objeto, o primeiro (imagem superior) e 
último (imagem inferior) posts são exibidos, ambos 
mantendo a chamada para o debate da comuni-
dade a partir do aplicativo. O primeiro tem o objeti-
vo de captar a atenção dos usuários, motivando-os 
a continuar a leitura e demonstrando o número de 
conteúdos a partir da contagem no canto superi-
or direito. Já o último acaba por engajar os usuári-
os organicamente, pedindo por interações nos co-

mentários e compartilhamento dos conteúdos com 
os amigos e professores. A identidade visual foi uti-
lizada, mantendo os padrões de cores, tipografia, 
iconografia e composições visuais. 

Por fim, uma versão em story (Figura 47) foi desen-
volvida com o intuito de ampliar o número de pon-
tos de contato e motivar os usuários a conhecerem 
mais conteúdos do feed — além de participar dos 
módulos via app. Os stories serão utilizados para so-
licitar a ideia de novos exercícios e conteúdos aos 
usuários, bem como promover sorteios e enquetes 
com perguntas e respostas para os desafios.
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Figura 46: Mockup dos posts para Instagram.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 47: Mockup dos stories para Instagram.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Quanto mais rápido 
tornamos nossas 
ideias tangíveis, mais 
cedo poderemos 
avaliá-las, refiná-las 
e encontrar a melhor 
solução.

Tim Brown,
líder em design.

CAPÍTULO 03
Protótipo, testes de
usabilidade e validação
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A elaboração do Capítulo 2, dedicada à construção 
da identidade visual, dos wireframes e dos layouts 
preliminares, foi responsável por criar o terreno 
fértil ao desenvolvimento do MVP (Mínimo Produto 
Viável18) do presente Trabalho. A etapa projetual 
segue para a fase de experimentação com usuários 
e recolhimento de feedback no intuito de encontrar 
falhas, melhorias e, por fim, averiguar se a mensagem 
e os objetivos inicialmente estipulados nos Capítulos 
anteriores são realmente contemplados. 

Assim, o Capítulo 3 tem como objetivo estruturar 
a aplicação das fases de Prototipação e 
Implementação do método de Design Thinking, 
aliando a prática do recolhimento de feedback a 
partir da testagem de um protótipo do projeto por 
meio de conceitos oriundos do método de Design 
de Interação. Para isso, geralmente desenvolve-
se um protótipo preliminar das telas do projeto 
cuja funcionalidade e desempenho da execução 
de suas tarefas são testados com usuários reais 
pertencentes ao público-alvo traçado. O foco é 
validar a experiência de uso, a usabilidade e a 
acessibilidade do projeto, buscando por possíveis 
ajustes ou aprimoramentos de acordo com a 

experimentação dos usuários. Em conjunto com o 
teste, outros instrumentos de avaliação podem ser 
aplicados, como questionários, entrevistas, análises 
de tarefas, análise heurística, storyboarding, testes 
A/B ou grupos focais, como aponta Lowdermilk 
(2013). Os recursos de avaliação selecionados são 
as Heurísticas de Nielsen (2020) e a escala de Likert19, 
utilizados como aparatos de mensuração acerca dos 
níveis de ergonomia, usabilidade e acessibilidade 
alcançados até então pelo presente Projeto. 

3.1 Protótipo

Para Preece et al. (2013, p. 260), a definição de 
protótipo é abrangente o suficiente para classificar 
desde um modelo em escala menor de uma ponte 
até parte de um software com falhas, ou ainda um 
esboço de papel de uma tela ou conjunto de telas. 
Entretanto, é importante ressaltar que o protótipo 
“possibilita que os stakeholders20 interajam com um 
produto imaginado visando a adquirir alguma ex-

18 O Mínimo Produto Viável (MVP) é um termo utilizado principalmente na 
área de negócios para se referir a uma primeira versão de um produto 
ou serviço, ainda em fase de testes e aprimoramentos.

19 A Escala de Likert refere-se a um sistema de classificação empregado 
em questionários. Seu conceito será melhor explicitado no tópico 3.2.4. 
Percepções Gerais dos Usuários.

20 O termo stakeholder é jargão da área de projetos e é atribuída a todos 
os indivíduos envolvidos em um projeto, seja de maneira direta ou con-
sequente. Exemplos são colaboradores, funcionários, clientes, serviços 
terceirizados, públicos acidentais etc. 
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periência de como utilizá-lo em um ambiente real e 
a explorar os usos para ele imaginados” (PREECE et 
al., 2013, p. 260).

Desse modo, a elaboração da interface deve seguir 
os princípios da Experiência do Usuário e das boas 
práticas de usabilidade — ambas tratadas no tópi-
co 1.5 Design de Interação —, no sentido de que não 
podem existir dúvidas ou empecilhos que travem ou 
bloqueiem a jornada do usuário. O protótipo, den-
tro desse panorama, mostra-se de utilidade quan-
to ao vislumbre, mesmo que inicial, da autonomia 
do usuário enquanto navega pelo produto. Afinal, 
a partir do momento em que torna-se necessário 
um uso constante de guia ou manual de instruções, 
a intenção do design falha em atribuir significado 
e função a sua interface — já que nenhum usuário 
deseja passar horas a fio entendendo como exe-
cutar determinada tarefa; ele deseja rapidamente 
sacar dinheiro em um caixa eletrônico ou marcar 
uma jogatina dentro de uma plataforma de stream-
ing, por exemplo. 

Seguindo os conceitos da arquitetura da infor-
mação estabelecidos por Garrett (2011), entende-se 
que o protótipo também deve se adequar às neces-
sidades dos usuários e traduzi-las em estratégias de 
navegação que organizem menus, taxonomias dos 

nomes, categorias utilizadas, hierarquias e grupos 
de informação. Estes elementos geralmente corre-
spondem ao modelo mental dos usuários e facilitam 
a compreensão do que ocorre a cada clique ou vi-
sualização durante a experiência de navegação.

Assim, o protótipo elaborado para o presente Tra-
balho foca no desenvolvimento de telas preliminares 
semi-funcionais, com as quais o usuário consegue 
navegar dentro das funcionalidades principais do apli-
cativo — Módulos, Comunidade, Prática, Perfil e Con-
figurações. O layout geral foi padronizado de acordo 
com a identidade visual anteriormente estabelecida, 
respeitando-se os objetivos e as diretrizes quanto à 
aderência do tema e os resultados esperados em 
relação ao conhecimento coletivo e ao aprendizado 
sobre falácias lógicas e vieses cognitivos.

A seguir, são demonstradas as primeiras telas a serem 
percorridas por um novo usuário que acabou de baix-
ar o app. A Splash Screen (Figura 48) serve como intro-
dução, exibindo o logo enquanto o conteúdo é carre-
gado. A tela inicial (Figura 48) é acessada e os dados 
de fazer cadastro e login são exibidos. Assim, após o 
cadastro, a tela de Home (Figura 49) é a primeira a ser 
apresentada, identificando o texto de boas-vindas so-
bre o projeto e futuras atualizações do aplicativo, além 
do menu global das principais funcionalidades.
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Figura 48: Telas de Splash Screen e Inicial.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 49: Tela da Homepage.
Fonte: elaborado pelos autores.
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A seção da Comunidade (Figuras 50, 51 e 52) foi in-
spirada em interfaces próprias de redes sociais, à 
medida que é a funcionalidade voltada à interação 
entre pessoas de diferentes regiões e perfis. Nela, 
concentram-se interações como comentar, criar 
um debate ou exercício aberto, editar uma posta-
gem, denunciar conteúdo impróprio e acessar as 
atividades de curtidas e comentários. 

 

Figura 49: Tela da Homepage.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 50: Telas principais da funcionalidade de Comunidade.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figuras 51: Telas de edição de Debate.
Fonte: elaborado pelos Autores.
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Figura 52: Telas de criação e resultados de Exercício Aberto.
Fonte: elaborado pelos Autores.
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As telas que compõem os Módulos (Figura 53) foram 
projetadas utilizando-se um visual minimalista e 
pautado nos princípios dos espaços em branco e 
da Heurística de Estética e Design Minimalista a fim 
de direcionar o olhar do usuário para as três opções 
disponíveis de conteúdo sobre introdução, falácias 
e vieses. Nestas duas últimas opções, é possível se-
lecionar conteúdos específicos ou gerais acompan-
hados de ícones dentro de três módulos de dificul-
dade, contemplando usuários novatos que desejam 
iniciar o aprendizado e veteranos que já se encon-
tram em níveis mais avançados de conhecimento.

A funcionalidade de Prática (Figura 54), aliada à de 
Comunidade, abrange a maior concentração do 
uso da gamificação, já que os pontos adquiridos em 
exercícios resvalam no andamento das insígnias e 
motivam os usuários a continuar avançando. 

Quanto às telas do Perfil (Figura 55), o layout demon-
stra um panorama geral das atividades do usuário 
na plataforma, indicando o progresso de insígnias, 
lista de amigos e dados pessoais. Já as Configu-
rações (Figura 55) englobam as duas funções de 
Acessibilidade e pessoas denunciadas. A primeira 
opção permite a edição dos recursos visuais, so-
noros e textuais de acordo com as necessidades do 
usuário em relação à tamanhos, legendas e audio-

descrição. A segunda exibe uma lista de denúncias 
e conteúdos impróprios junto a uma descrição do 
andamento do processo de avaliação. 

Por fim, as telas de carregamento e mensagens de 
erro (Figura 56) também demonstram padrões de 
consistência ao longo do uso do aplicativo, resva-
lando na Heurística de Nielsen de Consistência e Pa-
dronização. Entender o modus operandi das dinâmi-
cas de carregamento de tela, mensagens de erros, 
animações de botões e entre outros mecanismos 
que envolvam processos passíveis de padronização 
recorrente pode auxiliar na rápida identificação e 
memorização do usuário.
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Figura 53: Telas principais de seleção de Módulos.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 54: Telas principais da funcionalidade de Prática.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 55: Telas principais das funcionalidades de Perfil e Configurações.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 56: Telas de Carregamento e Mensagem de Erro.
Fonte: elaborado pelos autores.
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3.2 Testes de Usabilidade 

A próxima etapa após a elaboração do protótipo é 
a aplicação dos testes de usabilidade, baseados no 
método de Krug (2014) e confirmados pelas teorias 
de Nielsen (2020). Nesse sentido, o primeiro autor 
(2014, p. 112) ressalta que 

“... os testes são como viagens: experiências que 
ampliam os seus horizontes. Eles o lembram do 
quão diferentes — e semelhantes — as pessoas são, 
e isso lhe confere uma nova perspectiva das cois-

as” (KRUG, 2014, p. 112). 

Assim, entende-se que o fato da equipe de design 
responsável pelo projeto de um site ou aplicativo 
conhecer todos os meandros e características de 
seu próprio produto pode viciar a percepção em 
relação à fase de avaliação; afinal, a visão acerca 
do projeto já é conhecida por todos que trabalha-
ram para construí-lo. O entendimento de indivídu-
os de fora e que não dispõem de informações sobre 
o trabalho — ou melhor, que nem sabem do que se 
trata — oferta, em muitos casos, uma riqueza de de-
talhes não considerada anteriormente.

O teste com usuários potenciais desperta, portanto, 
a observação do comportamento destes enquan-
to utilizam diretamente o MVP. A simulação da re-

alidade possibilita a compreensão da maneira com 
a qual os usuários-testers21 vêem uma interface e 
como interagem com ela, o que gera insights para 
ajustes, aprimoramentos e melhorias baseadas em 
suas experiências de uso. Destas alterações, formu-
la-se um novo produto, refinado e mais adequado 
às necessidades dos usuários.

Os objetivos do plano de testes se enquadram na lo-
calização de pontos negativos, positivos ou neutros 
da experiência do usuário, à medida que a detecção 
de elementos característicos dos fluxos servirão de 
apoio para a rodada de melhorias e adequações, 
conforme será visto no tópico 3.2.3 Pontos de Dificul-
dade e Ajustes Implementados. Em todos os fluxos, 
é imprescindível averiguar a legibilidade, a com-
preensão das informações textuais e visuais, o nível 
de entendimento das ações abordadas, a acessib-
ilidade e, por fim, a satisfação e o engajamento dos 
usuários em relação ao seu aprendizado com as 
lições dos Módulos, a discussão na Comunidade e 
os exercícios apresentados na Prática.

Desse modo, o teste de usabilidade diz respeito a 
uma atividade monitorada e documentada pelos 
designers, em que os usuários completam uma lis-

21 Nomeia-se “usuário tester” (testador, em português) o indivíduo con-
vidado a participar de um teste de usabilidade de um produto físico ou 
digital.
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Os usuários-testers foram selecionados levando-se 
em conta o perfil correspondente das sete personas 
traçadas no Capítulo 2, buscando indivíduos os mais 
próximos possíveis de seus traços e personalidades. 
Foram consideradas características equivalentes 
principalmente acerca de idade, gênero, relação com 
a ciência, nível de religiosidade, uso de tecnologias 
digitais, ocupação e ambições. Para o recrutamento, 
indivíduos inerentes ao círculo social dos integrantes 
do Trabalho foram convidados a participar dos tes-
tes de usabilidade por meio de conversas via apps de 
comunicação como Whatsapp e Discord — de acordo 
com a preferência de cada um. Após uma explicação 
geral sobre o projeto, seus objetivos e o funcionamen-
to do teste, os usuários selecionados concordaram em 
participar e disponibilizaram datas e horários.

Por meio de encontros remotos entre integrantes do 
presente Trabalho e usuários-testers e utilizando-se 
a plataforma do Figma22, os protótipos foram envia-
dos via link para cada usuário acessar por meio do 
próprio celular. A tela do protótipo foi compartilha-
da com os integrantes do Projeto, que conseguiram 
observar todo o percurso e navegação dos usuários 
pelo software de reunião escolhido (Figura 57).

ta predefinida de tarefas e respondem a eventuais 
dúvidas que surjam durante o processo. Os obser-
vadores analisam as ações dos indivíduos direta-
mente, tomando nota de seu percurso e destacando 
os problemas de usabilidade encontrados. Devido 
às condições de isolamento impostas pela situação 
pandêmica do ano de 2021, os testes foram realiza-
dos de maneira remota via software de reunião de 
preferência de cada usuário-tester. Para indivíduos 
sem preferência específica, foi utilizada a platafor-
ma do Google Meet devido a sua interface mais in-
tuitiva e acesso direto pelo celular sem a necessi-
dade de download do aplicativo.

As cinco tarefas selecionadas para o teste contem-
plam as grandes e principais áreas do aplicativo, in-
dicando a seguinte ordem de realização:

           1. Criar uma conta;

           2. Criar um debate;

           3. Comentar um exercício aberto;

           4. Completar a introdução dos módulos;

           5. Praticar um exercício em dupla. 22 O Figma é um programa digital utilizado para produzir protótipos 
semi-funcionais que simulam as interações que ocorreriam em uma in-
terface comum.
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Figura 57: Realização de um teste de usabilidade por meio do software Google Meet.
Fonte: elaborado pelos autores.
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O método selecionado para a testagem foi a entrev-
ista semiestruturada, definida por Preece et al. (2013, 
p. 416) do seguinte modo:

Para manter a consistência, o entrevistador conta 
com um roteiro básico para guiar-se; dessa for-
ma, os mesmos tópicos serão abordados pelos 
diferentes entrevistados. O entrevistador inicia com 
questões pré-planejadas e faz com que o entrev-
istado estenda sua fala, até que nenhuma infor-
mação nova e relevante surja (PREECE et al., 2013, 
p. 416).

Assim, durante a observação do desempenho de 
cada tarefa, os designers colocaram-se à dis-
posição para solucionar quaisquer dúvidas ou con-
fusões durante os testes ou perguntas — principal-
mente em casos em que o usuário em questão se 
sentiu perdido ou necessitou de ajuda para prosse-
guir em alguma tarefa ou ainda receber mais infor-
mações sobre o aplicativo e seus objetivos. Todos os 
testes foram introduzidos por meio de um diálogo 
padrão e sucinto de teor introdutório com agradec-
imentos, instruções e orientações acerca de como 
acessar o protótipo e de que maneira proceder em 
momento de dúvida. Assim, os autores do Trabalho 
acompanharam em tempo real o desempenho e a 
navegação de cada usuário para completar as cin-
co tarefas anteriormente estipuladas, à medida que 
o monitoramento da tela foi compartilhado a todo o 

momento. Os testes foram conduzidos ao longo dos 
dias um a dez de setembro (Tabela 1).

Os usuários-testers foram incentivados a adotar 
o método de falar em voz alta defendido por Krug 
(2014) e que consiste em narrar o pensamento en-
quanto se navega pelo produto — algo como “ago-
ra acho que preciso clicar neste botão”. Esta tática 
auxilia na compreensão acerca de como o usuário 
está interagindo com a plataforma e quais decisões 
tomou para completar as tarefas, possibilitando 
uma constatação prática de seu modelo mental.

Ao final de cada fluxo, os usuários foram submetidos 
a perguntas específicas e estruturadas a partir das 
dez heurísticas de Nielsen (Tabela 2), com o intuito 
de investigar elementos funcionais do aplicativo 
como segurança de uso, autonomia, eficiência, flexi-
bilidade, navegação, conforto visual e compreensão 
das informações destacadas. Após a conclusão de 
todas as tarefas, os usuários também receberam 
um questionário de escala Likert — que será abor-
dado no tópico 3.2.4 Percepções Gerais dos Usuári-
os —, contendo seis afirmações referentes ao cum-
primento do propósito do aplicativo, à medida que 
conhecer a percepção do usuário em relação ao fu-
turo do projeto é um fator de análise imprescindível 
para próximas avaliações do MVP.



134

Tabela 1: Cronograma dos Testes de Usabilidade.
Fonte: elaborado pelos autores.
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Tabela 2: As dez Heurísticas de Nielsen.
Fonte: elaborado pelos autores baseado em Nielsen (2020).
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3.2.1 Desempenho geral dos usuários 
nas tarefas

Após a realização e documentação dos testes de us-
abilidade, a próxima etapa consiste em interpretar os 
dados recolhidos e traduzi-los em insights cujo ob-
jetivo é localizar problemas e melhorias no protótipo. 
Este processo é inerente ao Diagrama de Alternativas 
do método de Design Thinking (vide a Figura 11), que 
aponta o fenômeno cíclico de divergência (recolhi-
mento e detalhamento de todas as observações, 
opiniões e desempenho dos usuários) e convergên-
cia (interpretação dos dados e tradução em insights). 
Este tópico dedica-se a demonstrar a primeira fase 
de avaliação das informações, demonstrando o re-
sultado dos testes, bem como o desempenho geral 
de cada tarefa, enquanto o tópico seguinte objeti-
va explicitar a análise final dos resultados. Ao final, 
propostas de melhorias são sugeridas baseadas no 
progresso individual e coletivo dos usuários-testers 
em cada tarefa, levando-se em conta também a 
seleção de opiniões e sugestões fornecidas ao longo 
da entrevista semiestruturada.

A tabela a seguir (Tabela 3) ilustra um apanhado ger-
al da performance de cada usuário de acordo com 
a respectiva tarefa realizada, definindo uma taxa de 
sucesso baseada na porcentagem de OKs e Not Oks. 
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Tabela 3: Cronograma dos Testes de Usabilidade.
Fonte: elaborado pelos autores.
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O primeiro critério, o Ok em verde, diz respeito ao 
tester que realizou a tarefa sem problemas e sem 
nenhuma demonstração de confusão quanto ao 
que deveria ser feito, com a ausência de ajuda. O 
segundo critério possui duas instâncias possíveis de 
problema, evidenciados pelas cores: o elemento Not 
Ok em amarelo indica que o tester demonstrou — de 
maneira verbal e/ou visual — confusão por determi-
nado tempo mas conseguiu terminar a tarefa sem a 
ajuda dos designers. Por fim, o Not Ok em vermelho 
aponta a necessidade de auxílio por parte dos de-
signers para concluir a tarefa. 

A porcentagem final de sucesso referente a cada 
tarefa é calculada por meio da média entre o núme-
ro total de sete usuários-testers e o número de Oks — 
ou seja, tarefas totalmente bem-sucedidas — obtido. 
Sendo assim, em relação à tarefa 1 (criar uma con-
ta), das sete personas testadas, duas (Alice e Thaís) 
apresentaram dificuldade média para realizá-la 
e as outras não tiveram dificuldade; em relação à 
tarefa 2 (criar um debate), das sete personas testa-
das, Rodrigo apresentou dificuldade elevada, Ana 
e Leonardo apresentaram dificuldade média e as 
outras quatro não apresentaram dificuldade para 
criar um debate; Em relação à tarefa 3 (comentar 
um exercício aberto), Rodrigo apresentou dificul-
dade elevada, Thaís apresentou dificuldade média e 

as outras cinco pessoas não apresentaram dificul-
dade para completar a tarefa de comentar em um 
exercício aberto; Em relação à tarefa 4 (completar 
a introdução dos módulos), nenhuma das sete per-
sonas apresentou dificuldade para a realização da 
tarefa; Em relação à tarefa 5 (praticar um exercício 
em dupla), nenhuma das sete personas apresentou 
dificuldade para praticar um exercício em dupla.

3.2.2 Respostas dos usuários às 
perguntas das tarefas

Este tópico dedica-se à apresentação geral das re-
spostas dos usuários em relação às perguntas es-
tabelecidas para cada tarefa com base em Niel-
sen (2020), relacionando o desempenho obtido em 
cada fluxo e possíveis ajustes a serem realizados no 
protótipo. Os resultados são apresentados por tabe-
las que resumem a tarefa, o objetivo e as questões 
empregadas respectivamente.
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Tabela 4: Informações gerais da Tarefa 1 (Criar Conta). Fonte: elaborado pelos autores.

 

Questão 1: Das 7 pessoas, os usuários referentes às 
personas da Alice e da Ana não entenderam porque 
houve a mudança no botão, atribuindo a justifica-
tiva apenas ao senso estético. Entretanto, ambas 
conseguiram completar a tarefa e entender que os 
dados de cadastro foram preenchidos para aces-
sar a tela inicial. Já as outras 5 pessoas enten-
deram, conforme a persona do Guilherme apontou:

“Mudou porque os dados estavam incompletos, aí 
quando preenchi deu certo”.

Questão 2: Apesar de todos os usuários terem en-
tendido as mensagens de erro e respondido que 
elas ajudam, as personas Isabela e Ana dissera que 
as mensagens estavam muito pequenas, portanto, 
pouco legíveis.
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Tabela 5: Informações gerais da Tarefa 2 (Criar um Debate). Fonte: elaborado pelos autores.

 

Questão 1: As personas Ana e Elena foram as únicas 
que não tiveram problema na realização da tare-
fa. Ficou evidente que essa tarefa representou uma 
das que mais gerou dificuldade em sua realização. O 
usuário Rodrigo acabou indo à tela de “prática” em vez 
de avançar na tela de criar debate; em seguida, de-
morou bastante na parte de seleção de tema, tentan-
do compreender o que deveria fazer. Guilherme teve 
dúvidas na área de publicar debate, pois não sabia se 
podia clicar nas sugestões ou se eram elementos es-
táticos — considerando que os integrantes do presente 
Trabalho explicaram sobre as telas semi-funcionais e 
suas limitações antes de iniciar os testes, conforme 
apontado no tópico 3.2 Testes de Usabilidade. 

Questão 2: Todos os 7 usuários responderam que as 
informações são facilmente reconhecidas. A perso-
na Ana relatou que tem muitos dados, apesar de ter 
respondido ser possível diferenciá-los facilmente. 
No entanto, a persona Elena, apesar de ter respon-
dido que não houve problema com relação à leitura, 
recomendou uma redução da quantidade dos tex-
tos visando o público-alvo jovem. Ela recomendou:

“Vivemos em um mundo de manchetes, frases im-
pactantes. Temos que dar um gancho para eles [os 
alunos do ensino médio] lerem!”
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Tabela 6: Informações gerais da Tarefa 3 (Comentar em um Exercício Aberto). Fonte: elaborado pelos autores.

 

Questão 1: Das 7 pessoas, apenas a persona Rodri-
go apresentou dificuldade para completar a tarefa, 
a qual demonstrou bastante dificuldade e acabou 
indo à tela de “prática” quando foi solicitado que co-
mentasse em um exercício aberto. Depois, não focou 
nas abas de debate e exercício aberto, considerou 
que eram as mesmas funcionalidades e não conse-
guiu distinguir os temas. A persona Thaís levou um 
pouco mais de tempo para localizar os comentári-
os, mas conseguiu terminar a tarefa. Por fim, todas 
as outras responderam que não houve esforço para 
memorizar as ações da tarefa e a cumpriram sem 
precisar de ajuda.

Questão 2: Dos 7 usuários testados, dois respond-
eram que o botão não transmitia segurança. A per-
sona Guilherme que respondeu “não” disse que o 
botão “voltar” a deixou em dúvida sobre o que iria 
ocorrer caso clicasse; se iria sair da atividade ou vol-
tar para o exercício ou se até mesmo a levaria para 
a tela inicial. A persona Elena que respondeu “não” 
disse que a opção de voltar a deixou em dúvida se 
ela iria perder o progresso ou não, pois lhe deu a im-
pressão de que não havia concluído a tarefa ainda.
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Tabela 7: Informações gerais da Tarefa 4 (Completar a Introdução dos Módulos). Fonte: elaborado pelos autores. 

Questão 1: Todos os usuários relataram que os tex-
tos foram eficazes em sua comunicação. As perso-
nas Thaís, Rodrigo e Ana elogiaram a organização 
estruturada assim como os textos curtos, já que é 
algo que não assusta o usuário por não haver infor-
mações excessivas. A persona Rodrigo relatou ter 
gostado por não serem textos nem muito longos e 
nem muito curtos. A persona Elena, no entanto, que 
possui conhecimento avançado de falácias lógicas, 
aconselhou aumentar um pouco a quantidade do 
texto e prezar por um linguajar mais intimista e de-
scontraído.
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Tabela 8: Informações gerais da Tarefa 5. (Completar a Prática de um Exercício em Dupla). Fonte: elaborado pelos autores.

 

Questão 1: As personas Thaís e Leonardo respond-
eram que os ícones não ajudaram a fornecer um 
entendimento mínimo sobre o seu significado. Os 
outros 5 usuários responderam que eles ajudaram 
ou ao menos sugeriram o conceito. A persona Elena, 
que dispõe de conhecimento acerca da disciplina 
das falácias, recomendou o uso de ambas as for-
mas de nomenclatura, isto é, usar o nome em latim 
— no caso das falácias que o possuem como nome 
oficial — juntamente ao nome em português. Duran-
te o teste, ela destacou:

“Latim é pop, é chique, mas melhor usar com portu-
guês junto”.

Questão 2: Todos os usuários relataram que ficou 
visível. A persona Elena recomendou aplicar um pa-
drão específico de cor para distinguir a pessoa que 
perdeu no exercício. Segundo ela:

“Criar um padrão de cores facilita entender só de 
bater o olho quem perdeu e quem ganhou, no caso”.
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ficuldade ocorreu deveu-se majoritariamente às 
limitações do protótipo do aplicativo executado na 
plataforma Figma, à medida que foi traçado um fluxo 
delimitado e bem específico que deveria ser seguido 
pelos usuários para que prosseguissem com a tare-
fa até sua conclusão. O aplicativo em sua versão fi-
nal não contribuirá para a presença de tais restrições 
e impedimentos à execução da tarefa, permitindo a 
devida liberdade para decidir, por exemplo, qual tema 
pré-existente escolher ou a possibilidade de escrever 
suas próprias palavras na caixa de texto. Em suma, o 
motivo pelo qual os usuários apresentaram dificul-
dade na realização da tarefa deveu-se à barreira do 
protótipo, a qual não estará presente no aplicativo 
quando for lançado no futuro.

Em relação às mensagens de erro da tarefa de Criar 
Conta, mesmo considerando que apenas dois usuári-
os (personas Alice e Rodrigo) tenham abordado sobre 
o tamanho não estar agradável e legível o suficien-
tes e devido à importância dessas mensagens para 
auxiliar o usuário a saber exatamente o erro que deve 
ser corrigido, é válido ensejar a correção do problema 
por meio do aumento de tamanho da fonte utilizada 
(Figura 58). A cor vermelha utilizada para enfatizar o 
erro também foi um elemento decisivo para a rápida 
identificação dos usuários, que logo entenderam que 
era uma notificação de erro na plataforma.

3.2.3 Pontos de Dificuldade e Ajustes 
Implementados

Conforme revelado pela análise dos testes emprega-
dos no tópico anterior e ainda seguindo a etapa de con-
vergência do método de Design Thinking, os principais 
pontos de dificuldade do aplicativo foram coletados e 
resumidos em um box de informações logo abaixo:

• Dificuldade geral da realização da tarefa de 
“Criar um Debate”

• Mensagens de erro pequenas demais na tarefa 
de “Criar Conta”

• Insegurança em relação ao botão de voltar

• A presença exclusiva do nome oficial em latim 
das falácias

• Falta de entendimento geral dos ícones 
representando as falácias 

A tarefa de criar debate concentrou o foco de dificul-
dade dos usuários-testers durante o teste do aplica-
tivo. No entanto, como ficou evidente com base na 
análise do desempenho geral, das falas dos usuári-
os e da documentação, o motivo pelo qual essa di-
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Figura 58: Ajustes implementados nas mensagens de erro.
Fonte: elaborado pelos autores.

Antes Depois
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Sobre a insegurança relatada em relação ao botão 
de voltar, muitos testers ficaram em dúvida: não sa-
biam se perderiam o progresso caso voltassem ou 
ainda se retomariam a fase imediatamente anterior. 
Outros acreditaram que o botão levaria à tela inicial 
(homepage) em todos os fluxos. Assim, identificada 
uma carência na heurística de Visibilidade do Status 
do Sistema apontada por Nielsen (2020), a solução 
pensada foi o uso de uma mensagem de aviso que 
aparecerá na primeira vez em que a pessoa acessar 
uma tela que inclua algum tipo de inserção de da-
dos ou cumprimento de ações que leve a um pro-
gresso específico da tarefa (Figura 59). 
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Figura 59: Criação de pop-up informativo sobre o progresso não perdido.
Fonte: elaborado pelos autores.

Antes Depois
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Como o usuário pode ficar em dúvida se vai perder 
o progresso ou não, ou até mesmo para qual tela 
exatamente ela retornaria se usasse o botão “voltar”, 
a aplicação desse aviso contribuiria para um es-
clarecimento acerca dos pontos levantados. A partir 
do segundo acesso à tela, o aviso não apareceria 
mais para não tornar-se um elemento incômodo 
à navegação do usuário na plataforma, servindo 
como guia inicial.

A presença exclusiva do nome em latim — no caso 
das falácias que o possuem — é algo que mostrou-se 
evitável, já que apenas o usuário-tester referente à 
persona do Rodrigo conseguiu compreender a sua 
tradução e relação com o tema devido à sua fluência 
do idioma antigo e conhecimento avançado sobre 
pensamento crítico. A ausência da versão traduzida 
das falácias causa confusão e, portanto, a melhor 
correção é a apresentação simultânea da versão em 
latim com a tradução. Desta forma, mantém-se o 
nome em latim, respeitando a nomenclatura oficial, 
ao mesmo tempo em que reduz a confusão que seria 
gerada na presença exclusiva do idioma (Figura 60).
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Figura 60: Adição da tradução dos nomes oficiais das falácias
Fonte: elaborado pelos autores.

Antes Depois
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Os ícones que representam as falácias (vide Figura 
60) não foram, por si só, suficientes para transmitir 
um entendimento completo de seus significados in-
dividuais. Uma compreensão mais eficaz pode ser 
alcançada em conjunto com a presença dos nomes 
das falácias. No entanto, dependendo do tipo da 
falácia, a soma do ícone com o nome pode ainda 
não ser suficiente para ensejar um entendimen-
to adequado. Por exemplo, a falácia da divisão e a 
falácia da composição, ou até mesmo a falácia do 
espantalho, são exemplos de falácias que precisam 
ter o seu conceito lido para que sejam devidamente 
compreendidos. Em tais situações, somente a leitura 
do significado garantirá o seu amplo entendimen-
to devido a sua natureza mais abstrata de com-
preensão. Para atingir resultados mais satisfatóri-
os em relação aos ícones, o grupo terá de realizar 
novos estudos e testes com os usuários envolven-
do o estudo da semiótica visual. Desta forma, seria 
possível atingir resultados iconográficos que melhor 
transmitem o significado semiótico necessário para 
representar uma falácia específica. 

3.2.4. Percepções Gerais dos Usuários

Este tópico dedica-se à apresentação dos resulta-
dos obtidos pelo método da escala de Likert aplica-
do ao final dos testes, o qual representa uma per-
cepção geral dos testers em relação à viabilidade 
futura do aplicativo.

A escala de Likert consiste em um sistema de clas-
sificação que é empregado em questionários. Foi 
desenvolvida para mensurar as atitudes, percepções 
e opiniões dos indivíduos. A escala é composta de 
uma maneira que faz as pessoas terem de escolher 
dentre algumas possibilidades em relação a uma 
afirmação proposta. Normalmente, as opções in-
cluem: “concordo totalmente”, “concordo”, “neutro”, 
“discordo” e “discordo totalmente”. Em muitos casos, 
cada uma das respostas é associada a um número, 
cuja codificação é explicitada pelos realizadores do 
estudo, como, por exemplo, 1 ser equivalente à “con-
cordo totalmente” e 2 ser equivalente à “concordo”, 
e assim sucessivamente. A escala de Likert possui 
esse nome graças àquele que propôs tal sistema: 
Rensis Likert, em 1932 (JAMIESON, 2021). Essa escala 
exige à pessoa que está respondendo que indique 
em qual posição encontra-se em relação a uma 
afirmação proposta.



151

Todas as categorias das possíveis respostas da es-
cala de Likert são mutuamente excludentes. Assim, é 
comum que a escala inclua a opção “neutro” para 
servir como escolha daqueles que não possuem 
uma opinião formada sobre o que está sendo afir-
mado ou aqueles que não se consideram devida-
mente informados sobre o assunto para que sejam 
capazes de fornecer uma opinião (JAMIESON, S., 2021). 

Uma característica fundamental da escala de Likert 
é a presença de gradações nas respostas. Não 
trata-se apenas de responder sobre possuir uma 
posição neutra, concordar ou discordar de uma 
afirmação. A diferença entre um “concordo” e “con-
cordo totalmente” diz respeito à intensidade dessa 
concordância. O mesmo é válido para uma respos-
ta discordante. No entanto, essa interpretação pode 
representar um problema, pois não há garantias de 
que as pessoas entendam as possibilidades de re-
sposta da mesma maneira. Para alguém, uma re-
sposta do tipo “concordo” pode ser equivalente ao 
“concordo totalmente” de um outro indivíduo. Uma 
maneira de melhor lidar com esse problema con-
siste nas afirmativas reversas, isto é, possuir uma 
afirmação que seja o inverso de uma outra afir-
mação apresentada. A ideia é a seguinte: a pessoa 
que concordar com a afirmação terá que discordar 
da afirmação reversa equivalente, algo que permite 

ao pesquisador desfrutar de maior segurança em 
relação aos dados obtidos (JAMIESON, 2021). 

Por exemplo, se uma pessoa concordar que “o apli-
cativo pode ajudar a melhorar a sociedade”, ela 
deverá responder negativamente à afirmação: “o 
aplicativo não pode ajudar a melhorar a sociedade”. 
Por essa razão, a técnica de empregar uma afirma-
tiva reversa foi usada pelo presente Projeto. O uso 
da categoria “neutro”, no entanto, não foi emprega-
do no questionário da escala de Likert, pois os inte-
grantes optaram por evitar a neutralidade em busca 
de respostas mais complexas e, por último, no intuito 
de localizar pontos de melhorias gerais.

Assim, com base nesse sistema de classificação, o 
grupo formulou afirmações gerais (Tabela 9) sobre 
o aplicativo, buscando compreender aspectos acer-
ca da validade da temática e sua conexão com o 
mapa mental dos usuários, o aprendizado individual 
e coletivo adquirido com os testes e a opinião do pú-
blico em relação à sua viabilidade no futuro. 



152

Tabela 9: Afirmações da escala Likert.
Fonte: elaborado pelos Autores.

 

A seguir, demonstram-se as escalas de Likert pro-
duzidas para cada afirmação e um resumo sobre os 
resultados.
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Figura 61: Afirmação 1 da escala  de Likert. Fonte: elaborado pelos autores.

 

Afirmação 1: Já usei alguma falácia em minha vida. 

As personas Ana, Alice e Elena responderam que 
concordam totalmente que já fizeram uso de algu-
ma falácia em uma argumentação ou reflexão pes-
soal. As personas Rodrigo, Thaís e Guilherme respon-
deram que concordam com a afirmação. Apenas a 
persona do Leonardo discordou; ele acredita nunca 
ter utilizado uma falácia em sua vida. Considerando 
que a persona do Leonardo é conhecida pela falta 
de atenção nas aulas e ausência de autocrítica ger-
al, pode-se entender que é um perfil pouco avaliati-
vo em relação às tomadas de decisão. 

Desse modo, é possível que Leonardo tenha se en-
ganado quanto à afirmação, ainda mais levan-
do-se em conta de que ele costuma espalhar 
fake news — cujo conteúdo é geralmente rechea-
do de falácias e vieses — sem mesmo perceber.
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Figura 62: Afirmação 2 da escala de Likert. Fonte: elaborado pelos autores.

 

Afirmação 2: Acredito que o projeto pode ajudar a 
contribuir em relação ao pensamento crítico na so-
ciedade. 

Cinco pessoas — Alice, Ana, Rodrigo, Thaís e Leonar-
do — responderam que concordam que o aplicativo 
pode gerar contribuições sociais. Duas pessoas — 
Elena e Guilherme — responderam que concordam 
totalmente com a afirmação de que o aplicativo 
pode ajudar. A concordância unânime em relação 
à possibilidade do aplicativo propiciar contribuição 
para o problema da carência de pensamento crítico 
na sociedade atual sugere um potencial de cresci-
mento do Projeto.
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Figura 63: Afirmação 3 da escala de Likert. Fonte: elaborado pelos autores.

 

Afirmação 3: Penso que o aplicativo pode despertar 
curiosidade em relação a ideias conspiratórias.

As personas Guilherme, Leonardo, Elena, Alice e Ro-
drigo responderam concordar que o aplicativo pode 
despertar a curiosidade das pessoas em relação a 
ideias conspiratórias, mas não foram enfáticas em 
sua resposta, isto é, não concordaram totalmente. 
Entretanto, as personas Thaís e Ana discordaram da 
afirmação, sendo a Ana mais intensa em sua res-
posta (discordou totalmente). Tendo-se essas res-
postas em vista, é provável que os perfis da Ana e da 
Thaís correspondam a algum nível de ingenuidade 

diante do problema das teorias da conspiração, à 
medida que o viés sonhador da primeira e o de ini-
ciante da segunda podem indicar uma visão mais 
simplista e otimista da sociedade.
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Figura 64: Afirmação 4 da escala de Likert. Fonte: elaborado pelos autores.

 

Afirmação 4: Acredito que o aplicativo me ajuda a 
pensar sobre como eu posso utilizar o que aprendi 
sobre falácias e vieses no dia a dia. 

Todas as respostas foram de concordância com a 
afirmação, sendo que apenas a intensidade variou. 
Quatro personas — Thaís, Ana, Alice e Elena — con-
cordaram totalmente e as outras três — Rodrigo, Guil-
herme e Leonardo — concordaram que o aplicativo 
pode melhorar o pensamento crítico no cotidiano. A 
presença de discordância, caso houvesse, revelaria 

um problema em um ponto crucial do aplicativo, o 
que teria de ser resolvido prioritariamente. A ausên-
cia de discordâncias nas respostas sugere que os 
integrantes do presente Trabalho atingiram um dos 
grandes objetivos do projeto: mostrar às pessoas 
que é possível melhorar o pensamento crítico estu-
dando sobre falácias e vieses.
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Figura 65: Afirmação 5 da escala de Likert. Fonte: elaborado pelos autores.

 

Afirmação 5: Eu ainda não sei aplicar o que aprendi 
sobre falácias e vieses no dia a dia.

A afirmação 5 consiste na versão negativa da afir-
mação 4. Como as pessoas responderam de forma 
concordante à afirmação 4, o esperado eram res-
postas discordantes em relação à afirmativa 5, e foi 
o constatado pela análise. Três personas discorda-
ram totalmente — Thaís, Ana e Elena — e quatro — 
Rodrigo, Alice, Leonardo e Guilherme — discordaram 

que ainda não sabem aplicar no cotidiano o que foi 
aprendido graças ao aplicativo. Isto pode demon-
strar algum nível de eficácia inicial do aplicativo, 
pois foi possível observar um conhecimento, mesmo 
que introdutório, adquirido por todos os testers. 
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Figura 66: Afirmação 6 - escala Likert. Fonte: elaborado pelos autores.

 

Afirmação 6: Acredito que o projeto não é capaz de 
contribuir em relação ao pensamento crítico na so-
ciedade. 

A afirmação 6 consiste na versão oposta à afirmação 
2. Assim, as pessoas que responderam com con-
cordância em relação à afirmação 2 deveriam re-
sponder com discordância em relação à afirmação 
6, e foi o que a análise das respostas indicou. Thaís, 
Rodrigo, Alice e Elena discordaram completamente 
sobre a afirmação de que o aplicativo não é capaz 

de gerar contribuições sociais. As outras três per-
sonas — Leonardo, Guilherme e Ana — também re-
sponderam discordar, mas com menor intensidade 
em relação aos outros. É interessante observar que 
todos os perfis correspondentes aos professores 
negaram totalmente a afirmação, o que já pode in-
dicar uma visão positiva acerca de seu uso futuro 
em sala de aula. Assim, conclui-se a etapa de testes 
e no próximo tópico aborda-se as Considerações Fi-
nais com o intuito de apresentar um encerramento 
do presente Trabalho de Conclusão de Curso assim 
como reflexões sobre possíveis desdobramentos 
vindouros do projeto Propulsão. 
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A Ciência é a melhor 
herança que você pode 
dar a uma nação.

Hugo Fernandes Ferreira,
biólogo e pesquisador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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No período de quase um ano de desenvolvimento 
do presente Trabalho de Conclusão de Curso, sur-
giu a oportunidade de colocar em prática o que 
foi aprendido ao longo da graduação em Design 
Digital. Todos os conhecimentos e habilidades que 
foram acumulados e desenvolvidos — consideran-
do também aquilo que foi aprendido externamente 
de maneira autodidata — foram fundamentais para 
que o presente Projeto se concretizasse. 

A jornada foi iniciada com o intuito de contribuir so-
cialmente para uma maior difusão do entendimento 
do que é a Ciência e como ela pode ser empregada 
no dia a dia. Com o maior amadurecimento das ide-
ias do Projeto, optou-se por focar no ensino das falá-
cias lógicas e dos vieses cognitivos por se tratarem 
de conceitos fundamentais para o desenvolvimen-
to do pensamento crítico. Cogitou-se previamente 
abordar sobre a Ciência de uma forma mais geral, 
porém, posteriormente, houve uma mudança de di-
reção, pensando principalmente na ampla carên-
cia observada do ensino do pensamento crítico nas 
escolas e nos projetos brasileiros. Assim, contribuir 
de modo a ensinar mais pessoas a argumentarem 
usando a lógica tornou-se o foco do Propulsão, que 
busca munir alunos e professores de instrumentos 
para combater a desinformação social gerada pela 
ascensão das redes sociais.

Ademais, analisando-se as respostas positivas em 
relação ao aplicativo obtidas pela escala de Likert e 
o desempenho geral inicial dos usuários-testers em 
suas tarefas, pode-se indicar um potencial de apli-
cação e continuidade do Projeto no futuro; a partir 
de seus desdobramentos como literatura que une 
Design e Ciência, será possível contribuir para que 
novos trabalhos se iniciem baseados no ferramental 
da argumentação lógica e do design de interação. 
Sendo assim, novos testes poderão ser executados 
em prol de se obter uma nova rodada de feedback, 
respostas e insights para transformar um MVP em 
um projeto real com melhorias e adaptações cada 
vez mais recorrentes em um mundo ávido não ape-
nas pelo acesso ao conhecimento e, sim, a sua de-
mocratização. A perspectiva futura dos autores do 
presente Projeto como pesquisadores e designers 
é prosseguir com o tema, seja do ponto de vista de 
mercado (com o lançamento do aplicativo) ou de 
pesquisa (que pode ocorrer expandindo o atual pro-
jeto, por exemplo, em uma pesquisa de mestrado). 

Assim, o feedback propiciado pelos testes contribuiu 
para um entendimento mais amplo do que estava 
funcionando e daquilo que não estava. No entanto, 
devido à limitações de tempo, nem todos os ques-
tionamentos puderam ser respondidos. No protótipo 
usado nos testes com os usuários, a dupla optou por 
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focar — em relação à parte teórica — nas falácias 
lógicas, com a seção dos vieses estando ausente. An-
teriormente ao lançamento do aplicativo no merca-
do, é necessário que novos testes sejam empregados 
para que seja possível averiguar quaisquer pontos de 
dificuldade que possam ocorrer na seção do aplica-
tivo que não foi prototipada nesse primeiro teste com 
usuários. Pensando nestes aspectos, um conjunto de 
sons também será produzido baseado na interação 
realizada pelos botões iconográficos e nas funciona-
lidades das ações projetuais — levando-se em conta 
o potencial e relevância da área do soundesign.

Apesar de não ter sido possível realizar outros testes, 
os autores do presente Trabalho consideram que os 
resultados foram satisfatórios. O feedback fornecido 
pelo teste realizado contribuiu para tornar o aplica-
tivo mais próximo de uma viabilidade mercadológi-
ca. As pessoas demonstraram interesse no tema do 
projeto e responderam, como já apontado previa-
mente, positivamente quanto à possibilidade de que 
o aplicativo possa de fato contribuir socialmente, 
auxiliando no combate à falta de pensamento críti-
co na sociedade. Portanto, a missão é agora seguir 
contribuindo com a Ciência e o Design e, com isso, 
espera-se tornar a sociedade mais cientificamente 
alfabetizada, com mais pessoas desfrutando das 
maravilhas da Ciência no dia a dia; afinal, como diz-

ia Carl Sagan: “A ciência é mais do que um corpo de 
conhecimento. É uma forma de pensar” (YOUTUBE, 
2012, nossa tradução23).

23 “Science is more than a body of knowledge. It’s a way of thinking”. 
(YOUTUBE, 2012).
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Se eu vi mais longe, 
foi por estar sobre 
ombros de gigantes.

Isaac Newton,
físico brilhante.
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Uma vez eliminado 
o impossível, o que 
restar, não importa o 
quão improvável, deve 
ser a verdade.

Sherlock Holmes,
personagem icônico.
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APÊNDICE A - Estratégias Comerciais

Após a definição e compreensão acerca do funcio-
namento das ações projetuais e seus pontos de con-
tato, é possível definir as estratégias comerciais iner-
entes ao presente Trabalho. Para realizar esta tarefa, 
a ferramenta Business Model Canvas foi utilizada 
como estratégia de negócios e comunicação; tra-
ta-se de um planejamento e estudo de nove elemen-
tos a serem considerados em um projeto, de modo 
a facilitar o entendimento sobre todos os desafios e 
oportunidades. Os itens Canais, Relacionamento com 
Clientes, Fontes de Receita, Recursos-Chave, Par-
ceiros-Chave e Estrutura de Custos são explicitados 
a seguir, levando-se em conta que itens como Públi-
co-alvo e Proposta de Valor já foram desenvolvidos 
em tópicos anteriores do mesmo Trabalho.

Os canais dividem-se em Divulgação — tornar con-
hecido os serviços da marca —, Venda — os me-
canismos que possibilitam a compra de produtos 
e serviços — e Distribuição — os meios ou suportes 
que possibilitam as relações de compra. No caso 
dos alunos, a influência da marca é dada a partir de 
redes sociais oficiais (YouTube e Instagram) e site. 
Os conteúdos encontrados são de marketing de 
conteúdo (artigos e vídeos) e anúncios pagos para 
acessar os conteúdos no YouTube e baixar o e-book 

em quaisquer pontos de contato. No caso dos pro-
fessores, utiliza-se a área do professor contida no 
aplicativo — com chat disponível e e-mail — e tam-
bém por meio das redes sociais, já que podem in-
teragir tanto quanto os alunos. Os canais de venda 
para alunos se resumem à assinatura do YouTube 
para conteúdo exclusivo (um vídeo exclusivo/es-
pecial que foi votado pelos membros do YouTube a 
cada mês ou semana) e patrocínios promovidos por 
canais e empresas parceiras (como livrarias e influ-
encers de divulgação científica); os canais de venda 
para professores definem uma loja online na área do 
professor no site mediante cadastro, o qual contém: 
venda de e-books produzidos pela marca e lista de 
livros e conteúdos de editoras selecionados para 
lecionar em sala de aula. Os canais de distribuição 
englobam os serviços de publicação, hospedagem 
do domínio e ferramentas de anúncio digitais.

O relacionamento inicial — logo após o lançamento 
— será promovido a partir do aquecimento das re-
des sociais principais da empresa (Instagram e You-
Tube): posts de divulgação da marca, incluindo um 
cronograma semanal de marketing de conteúdo, in-
formações institucionais e produtos disponíveis. Os 
usuários já poderão acessar as redes e o site através 
de links contidos nas postagens e nos artigos do site 
e serão sempre encorajados a compartilhar com os 
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amigos e familiares. No início, também serão pro-
movidos sorteios de pequenos e-books produzidos 
pela empresa a partir da divulgação via Instagram, 
no intuito de fazer com que os usuários conheçam 
os produtos e os desafios no site.

Após a retenção dos primeiros clientes — compra-
dores e usuários —, será desenvolvido toda sema-
na um plano de interação com os consumidores, 
que serão encorajados a sugerir ideias de conteú-
do para as próximas semanas. Serão recolhidas três 
ideias mais votadas ao final da semana e iniciamos 
uma enquete via YouTube e Instagram. O tema mais 
votado será anunciado, com o nome do respectivo 
usuário e o conteúdo será produzido em formato de 
artigos e vídeos. Por fim, sorteios continuam acon-
tecendo para chamar a atenção de novos clientes 
que procuram conteúdo gratuito na web. 

E-mails com promoções também serão enviados, 
mas somente se o usuário assim desejar após con-
cordar com os termos de uso de recolhimento de 
dados pessoais. Por fim, os assinantes do YouTube 
terão acesso antecipado de conteúdos na plata-
forma e receberão a possibilidade de escolher con-
teúdos uma vez ao mês de modo exclusivo — já que 
usuários não membros também podem sugerir.

As fontes de receita são obtidas por meio de assina-
tura premium do YouTube; acesso por meio de anún-
cios e compras realizadas na área do professor no site 
e compra de e-books completos e livros de livrarias 
parceiras via site e Instagram. As atividades-chave 
principais foram indicadas com base no momento 
inicial de consolidação da marca e também em ob-
jetivos futuros, englobando os seguintes setores:

• Setor de RH (Recursos Humanos);

• Setor de Design (social media e produção de 
conteúdo);

• Setor de Marketing (anúncios, estratégias e 
publicidade);

• Setor de TI (implementação das atualizações do 
site);

• Setor de Contabilidade (administração financeira);

• Setor de Administração;

• Setor de Consultoria (parceria com profissionais 
curadores, como professores, cientistas, 
acadêmicos etc);

• Setor de Vendas;

• Setor de Atendimento (interação com clientes e 
usuários)
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Em relação aos recursos-chave, como todas as 
ações são amparadas no meio digital, não se faz 
necessário o uso contínuo de escritório — já que o 
time pode trabalhar em casa remotamente. Porém, 
uma sala com equipamentos básicos de produção 
de vídeo é importante para realizar gravações mais 
complexas, sendo necessário utilizar recursos tec-
nológicos e de estrutura (como microfones, chroma 
key, cadeiras, câmeras fotográficas etc.).

Já os recursos intelectuais dizem respeito aos fun-
cionários da empresa e terceirizados, admitindo 
profissionais de curadoria, do marketing, TI, design, 
administração, contabilidade e vendas. Os recursos 
humanos e o setor de atendimento atuam verifican-
do as questões internas da empresa e dos clientes.

Os parceiros-chave são as empresas e profissionais 
terceirizados contratados pela marca, sendo princi-
palmente três agentes: o escritório de contabilidade, 
os profissionais que realizam a curadoria e verifi-
cação dos conteúdos produzidos e o serviço de ar-
mazenamento em nuvem do Google. Assim, o setor 
de consultoria exerce a função de contratar experts 
para serviços internos da empresa, como a pro-
dução de conteúdos para artigos e vídeos, enquan-
to a contabilidade cuida do aspecto financeiro de 
cada funcionário e da empresa no geral — relatório 

de contas, salários, número de horas trabalhadas 
etc. Os serviços do Google em geral — Drive, Apre-
sentações e Formulários, principalmente — auxil-
iam a organização e produção da empresa, que ar-
mazenará documentos internos, referências, slides, 
briefing e toda a estrutura digital. 

Os custos mais relevantes se encontram na ma-
nutenção dos setores e no salário dos funcionári-
os. Porém faz-se necessário dividir em dois investi-
mentos: iniciais e recorrentes. No primeiro caso, são 
os custos necessários para iniciar o negócio, como 
computadores para a empresa e notebooks para 
home office; contratação de funcionários de todos 
os departamentos citados; sala de gravação e entre 
outros materiais. Os investimentos recorrentes são 
os custos de manutenção de cada recurso, como 
softwares (assinatura do pacote Adobe e do pro-
grama Figma); armazenamento na Nuvem do Drive; 
assinatura de bancos de imagens e fotografias; 
água encanada, Internet, energia elétrica e materi-
ais de limpeza.
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APÊNDICE B - Entrevista com Público-
alvo

Foram entrevistados, sem rigor científico e de manei-
ra estruturada e remota, três usuários inerentes ao 
público-alvo primário no intuito de mapear inicial-
mente aspectos relacionados ao seu entendimento e 
interesse pelo universo científico. As perguntas foram 
direcionadas da mesma maneira para os três e suas 
respostas foram transcritas, como será visto a seguir.

1. O que é ciência para você?

2. Como você faz ciência? Já teve interesse em de-
scobrir ou observar alguma coisa?

3. Como você lida com as fake news?

4. Como você faz para descobrir que alguma  coisa 
na internet é falsa?

5. O que você gostaria que um professor fizesse para 
deixar a aula mais divertida?

MARIANA ORLANDI
16 anos
Escola Particular
Via Mensagem de texto

1. Acredito que a ciência seja a busca pelo conheci-
mento através do estudo do material e da vida pre-
sente no planeta.

2. Ao realizar experimentos já descobertos acabo 
efetuando ciência que, apesar de já conhecida por 
muitos, para mim é um novo aprendizado e aqui-
sição de conhecimento. Acho interessante observar 
o comportamento dos seres vivos e suas relações 
ecológicas.

3. Eu tento não me deixar ser influenciada por infor-
mações de fontes aleatórias ou mitos repassados, 
geralmente sempre questionando se os dados são 
verdadeiros ou não.

4. Para ter certeza que uma informação é verdadei-
ra ou falsa eu costumo pesquisar na internet em di-
versos sites sobre a informação e busco saber se é 
verídica ou não.

5. Suponho que se um professor propor atividades 
descontraídas relacionadas a matéria, a aula pos-
sa ser mais divertida (exemplo: debates, jogos, tra-
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balhos manuais, entre outros). Também acredito que 
se um professor cria laços e uma boa relação com 
os alunos a aula torna-se automaticamente mais 
interessante do que uma aula em que os alunos não 
tem afinidade com o educador.

MELISSA BARBOSA
15 anos
Escola pública
Via Videochamada

1. Ciência para mim é o que o ser humano queria en-
tender, por meio de observação, por que temos isso? 
É a investigação das dúvidas a partir de métodos e 
tentando chegar a um resultado.

2. Aprendi o método científico nesse método: ob-
serva, tenta entender, cria hipóteses, vai atrás para 
buscar e entender aquilo, pesquisar e faz o experi-
mento. No final tira suas próprias conclusões sobre 
o que você buscava. Nunca tive esse interesse, só 
quando era pequena. Foi interessante ver as coisas 
mais pequenas que você nem percebe, como pode 
fazer diferença e mudar.

3. e 4. Não fico vendo essas coisas ruins no mundo, 
que viralizam, falo com minha família porque fica-
mos sabendo e vamos em busca daquilo pra saber 

se é verdade ou não. A gente pesquisa quando vê 
que pode ser mentira, tento procurar saber se aquilo 
é verdade ou não, mas não sempre. Procuro ler a re-
speito, escuto a opinião dos outros.

5. Os professores sempre tentam deixar a aula não 
tão cansativa, tem alguns que são mais abertos, por 
ex. o de matemática não passa muita coisa num dia 
pesado. Se eles conversassem mais com os alunos, 
tivessem consciência, sem exagerar tanto na última 
aula, saber quando pegar puxado e quando pegar 
leve. É legal brincar ou fazer piada do assunto, tentar 
descontrair. É bom quando eles fazem isso, deixa a 
aula mais divertida e leve.

HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA
15 anos
Escola Particular
Via Mensagem de texto

1. Para mim, ciência é a pesquisa, a pesquisa tan-
to por descobertas e novidades quanto para aper-
feiçoamento de conhecimentos anteriores.

2. Gerando hipóteses de possíveis funcionalidades e 
então testando-as. Meu atual interesse é em desco-
brir como foram criadas as primeiras linguagens de 
programação e então reproduzi-las com tecnolo-



178

gias hodiernas ou já ultrapassadas.

3. Sempre pesquisando em sites e jornais com um 
compromisso já formado com a verdade, como o g1 
e o estadão.

4. Pesquisando ou em sites de notícias ou em sites 
de verificação de fatos (aos fatos, e-farsa, etc).

5. Atribuir maior uso a tecnologia, como usar vídeos 
em vídeo-projetores, usar celulares e computadores 
como uma forma de pesquisa e atribuir um maior 
uso de gamificação nas aulas. 
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É melhor acender uma 
vela do que praguejar 

contra a escuridão.

Adágio




