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RESUMO 

 

Nesta tese, entendemos design como um processo criativo de busca por 
soluções para problemas complexos e mal definidos. Design é o ato projetual 
de busca por boas soluções em espaços contendo diversas soluções 
possíveis. O design de visualizações é o desenvolvimento de metáforas 
visuais para dados abstratos, é a transformação de dados em representações 
gráficas interativas. Visualizações têm o objetivo de auxiliar os processos 
cognitivos de compreensão de informação e tornar mais eficiente e efetiva a 
execução de tarefas envolvendo dados. A complexidade do design de 
visualizações está tanto na multiplicidade e impossibilidade de redução de 
seus problemas quanto na extensão e variação de seus dados. Para tratar 
dessa complexidade, o designer executa uma conversa reflexiva com 
externalizações materiais do projeto. Essas representações externas podem 
funcionar como entidades intermediárias de projeto, quando elas não são, em 
si, a descrição do problema, nem a representação de uma solução e, sim, 
uma entidade que opera entre esses espaços. As três principais atividades 
do desenvolvimento de visualizações são o entendimento, a transformação e 
o mapeamento gráfico dos dados. Transformação de dados é um 
componente ativo no design de visualizações, pois muitas das decisões 
tomadas sobre as marcas gráficas dependem da transformação e da 
derivação dos dados. Propomos que o uso de representações gráficas de 
estruturas de dados, quando abordadas como entidades intermediárias de 
projeto, pode auxiliar no processo de design de visualização de dados, 
ajudando a tratar sua complexidade e a produzir melhores soluções para 
problemas de visualização. Ao externalizar a representação de estruturas de 
dados, cria-se um suporte material para memória e raciocínio, que auxilia na 
compreensão dessas estruturas. Ao abordar essas representações como 
entidades intermediárias de projeto, é possível tratá-las como materiais que 
dão suporte para a definição, o entendimento e a navegação pelo espaço de 
possibilidades de um projeto. Elas passam a ser representações que auxiliam 
na compreensão das possíveis soluções de uma visualização e os meios 
para atingi-las. Nesta tese, defendemos essa proposição por meio de um 
embasamento teórico e do desenvolvimento e aplicação de uma técnica de 
representação de estruturas de dados.  

Palavras-chave: design, processo de design, visualização de dados, 
representações gráficas, externalizações, transformações de dados, 
entidades intermediárias de projeto. 

 



 

ABSTRACT 

 

In this thesis, we understand design as a creative process of searching for 
solutions to complex and ill-defined problems. Design is the act of search for 
good solutions in spaces containing several possible solutions. The design of 
visualizations is the development of visual metaphors for abstract data, is the 
transformation of data in interactive graphics. Visualizations are intended to 
assist the cognitive processes of understanding information and to make more 
efficient and effective the execution of tasks involving data. The complexity of 
visualization design is both in the impossibility of reducing their problems as in 
the extent and range of the data. To address this complexity, the designer 
performs a reflective conversation with project externalizations. These 
external representations can act as intermediary entities for the project when 
they are not a description of the problem or the representation of a solution, 
but rather an entity that operates between these spaces. The three main 
activities in the development of visualizations are the understanding, the 
transformation and the graphical mapping of the data. Data Transformation is 
an active component in visualization design because many of the decisions 
taken on the graphic marks depend on the processing and transformation of 
data. We propose that the use of graphical representations of data structures, 
when addressed as intermediary entities project, can assist in the process of 
data visualization design, helping to address its complexity and to produce 
better solutions for visualization problems. The externalization of the 
representation of data structures creates a support material for memory and 
reasoning, which helps in understanding these structures. In addressing these 
representations as intermediary project entities, you can treat them as 
materials that support definition, understanding and navigation of the 
possibilities of a project space. They become representations that help in 
understanding the possible solutions of visualization and the means to 
achieve them. In this thesis, we defend this proposition through a theoretical 
foundation and the development and implementation of a data structure 
representation technique. 

Keywords: design, design process, data visualization, graphics, 
externalization, data transformations, intermediary project entities. 
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1 INTRODUÇÃO 

O design  é uma atividade que não aceita redução. Não há uma única 

definição ou modelo que abranja adequadamente o processo projetual 

contido sob esse rótulo (BUCHANAN, 1992). O ato projetual de design está 

relacionado a dar forma a conceitos (CARDOSO, 2004), a modelar e criar o 

novo (FALLMAN, 2005), planejando, concebendo e modificando artefatos que 

ajudem o ser humano. 

Entendemos o design como um processo criativo de busca por soluções para 

problemas complexos e mal definidos, os quais são típicos da atividade de 

design (COYNE, 2005). O processo de design é a busca por uma boa 

solução em um espaço contendo diversas soluções, tanto boas, como ruins. 

Um processo de design bem sucedido requer a explícita consideração de 

múltiplas opções, assim como um profundo conhecimento do espaço de 

possibilidades que as contém (SEDLMAIR; MEYER; MUNZNER, 2012). 

O design gráfico e o design de informação tratam do projeto de 

representações gráficas, da comunicação de informações em palavras e 

imagens (BUCHANAN, 2001). É uma atividade de organização de 

componentes visuais, tratando do arranjo e mapeamento da informação em 

marcas gráficas e do uso de auxílios visuais para ajudar na comunicação e 

na compreensão de informações. O objetivo final do design de informação 

não é apenas comunicação, mas, sim, ações efetivas sobre as informações 

(BONSIEPE, 1994). 

Gráficos de informação são cada vez mais relevantes devido à contínua 

expansão do conhecimento humano. Todos os dias, quantidades cada vez 

maiores de informação são produzidas, mensuradas e armazenadas. A 
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quantidade e a complexidade dessas informações torna necessário o uso de 

gráficos para serem compreendidas e comunicadas de uma forma mais 

efetiva (MEGGS; PURVIS, 2006). 

A visualização de dados é um campo de atuação e pesquisa que busca como 

melhor apresentar informação e dados de forma gráfica e interativa (FRY, 

2004). A visualização é definida como o uso de representações visuais e 

interativas de dados, geradas por computador, para amplificar os processos 

cognitivos de compreensão desses dados (CARD; MACKINLAY; 

SCHNEIDERMAN, 1999). 

O uso de computadores auxilia na automatização da operação de 

quantidades cada vez maiores de dados (LANG, 2009), e na execução 

interativa de representações, de acordo com as escolhas e ações de usuários 

de um sistema de visualização. Os computadores são uma ferramenta 

essencial no tratamento de grandes quantidades de dados e na execução e 

operação de visualizações. 

O objetivo das visualizações é tornar mais eficiente e efetivo o processo 

cognitivo de execução de tarefas envolvendo dados (CHEN; FLORIDI; 

BORGO, 2013). A eficiência está relacionada ao tempo que uma tarefa de 

visualização leva para ser executada; e a efetividade está relacionada a quão 

bem sucedida a visualização é na precisão da sua comunicação e na escolha 

dos seus mapeamentos gráficos. 

As visualizações oferecem suporte para a compreensão de informações 

(PURCHASE et al., 2008; FEW, 2009; TUFTE, 2001), auxiliando no processo 

cognitivo de trabalho com os dados. Elas alcançam esse objetivo pelo uso de 

metáforas visuais para representar estruturas e dados abstratos (MOERE, 

2005), normalmente em situações em que não existe uma metáfora espacial 

equivalente para os dados representados (FRY, 2004). 

Todos os aspectos de uma visualização são projetados, explícita ou 

implicitamente; todos os estágios do desenvolvimento de visualizações 
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contêm um pensamento de design. Por isso, a visualização de dados é 

considerada uma disciplina de design (MOERE; PURCHASE; 2011). O 

processo projetual de design faz parte do desenvolvimento de visualizações, 

devido à falta de definição e complexidade de seus problemas (SEDLMAIR; 

MEYER; MUNZNER, 2012). 

O design trabalha e busca soluções para problemas traiçoeiros (COYNE, 

2005; BUCHANAN, 1992). Problemas traiçoeiros (do inglês wicked problems) 

são problemas mal definidos, capciosos, que não apresentam soluções 

definitivas, nem corretas ou falsas, nem descrições finitas e métodos 

assertivos e reproduzíveis para serem tratados (RITTEL; WEBBER, 1973). 

Para tratar da complexidade dos problemas de design, sem reduzi-los ou 

simplificá-los, designers aplicam uma conversa reflexiva sobre os materiais 

do projeto (SCHÖN, 1992), na qual observam representações do projeto, 

agem sobre elas, para então observá-las novamente. Nesses ciclos 

interativos de ‘ver-agir-ver’, o designer, gradativamente, define tanto 

possíveis soluções para o problema, como o próprio problema (LAWSON, 

2005; CORST; CROSS, 2001). 

Além da complexidade de problemas de design, o design de visualizações de 

dados também precisa tratar da complexidade inerente a grandes 

quantidades dados, as quais tendem a apresentar um volume não passível 

de ser compreendido ou operado sem auxílios externos ou ferramentas. 

A visualização de dados trata da transformação de dados em representações 

gráficas interativas. Entre as atividades principais do processo de design de 

visualização de dados, estão: o entendimento do domínio do problema, a 

transformação e a operação dos dados, e o mapeamento dos dados em 

marcas gráficas e canais visuais. 

Para o desenvolvimento de uma visualização é necessário o completo 

entendimento dos dados que serão utilizados no projeto (PRETORIUS; WIJK, 

2009). O entendimento do domínio do problema abrange a compreensão do 
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significado dos dados de um projeto dentro de uma área de conhecimento. 

De acordo com o domínio do problema, os especialistas da área podem 

trabalhar os dados e caracterizar as tarefas realizadas acerca deles de forma 

diferente.  

Em um projeto de visualização, dados brutos podem ser recebidos em 

diversos formatos: planilhas eletrônicas, arquivos de texto, tabelas, banco de 

dados, entre outros. A estratégia usual é transformar esses dados em grupos 

de relações mais estruturados e, portanto, mais fáceis de serem mapeados 

em formas visuais (CARD; MACKINAY; SCHNEIDERMAN, 1999).  

Operação de dados é a transformação de dados em estruturas usáveis por 

visualizações (FRY, 2004). O aspecto da transformação voltada para a 

preparação dos dados para visualizações é um componente ativo do design 

gráfico das visualizações. Isso porque muitas das decisões tomadas a 

respeito das marcas gráficas das visualizações dependem da transformação 

e da derivação de novos dados (SEDLMAIR; MEYER; MUNZNER, 2012).  

Os dados transformados precisam ser mapeados em marcas gráficas e em 

suas propriedades visuais. A escolha desse mapeamento está relacionada a 

como utilizar melhor as habilidades cognitivas humanas para leitura e 

compreensão de valores abstratos. Os mapeamentos visuais e, 

indiretamente, as transformações de dados que vieram antes deles, têm o 

objetivo de transformar a compreensão de grandes quantidades de 

informações numa atividade efetiva e eficiente (CHEN; FLORIDI; BORGO, 

2013).  

O uso de representações gráficas e externalizações durante o processo de 

design auxilia, diretamente, no desenvolvimento do projeto. A externalização 

é a ação de modelar e usar o mundo como um recurso intelectual (DIX; 

GONGORA, 2011). Representações externas são usadas para aliviar o uso 

da memória e do raciocínio humano, e funcionam como um suporte externo 

para o pensamento (KIRSH, 2009).  
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Durante a conversa reflexiva do processo de design, o projetista vê e age 

sobre representações externas. Nessa troca, ele constrói e desenvolve 

modelos mentais (DUBBERLY, 2009), dimensiona o espaço de 

possibilidades do projeto e define meios para navegar por ele.  

O uso de externalizações, de representações gráficas e de uma conversa 

reflexiva com os materiais do projeto auxilia no processo de design e dá 

suporte ao projetista para trabalhar a complexidade do problema e propor 

soluções para ele. 

Representações externas em processos de design podem funcionar como 

entidades intermediárias de projeto. Quando elas não são, em si, a descrição 

do problema, nem a representação da solução final, e, sim, uma entidade que 

faz a ponte entre esses conceitos.  

A criação de entidades intermediárias de design auxilia na manipulação da 

complexidade do projeto, tornando operacionais suas restrições e relações 

(VASSÃO, 2010). As entidades intermediárias de projeto permitem ao 

designer criar um metaespaço específico e agir por meio dele, transformando 

e desenvolvendo esse metaespaço baseado no contexto do seu design.   

1.1 JUSTIFICATIVA, HIPÓTESE E OBJETIVOS 
No processo de design de visualizações de dados, a etapa 

reconhecidamente mais difícil de ser executada é a da transformação de 

dados. Munzner (2009) observa que designers de visualização tendem a 

pular o entendimento dos dados, assumindo que a abstração e a 

estruturação iniciais desses dados são as corretas e indo direto para o 

mapeamento dessa estrutura em marcas visuais, já que o mapeamento 

gráfico tende a ser considerado o problema mais interessante de ser 

resolvido.  

A abstração e a transformação dos dados são componentes ativos do design. 

Muitas decisões de projeto de visualizações incluem ou necessitam da 

transformação e da derivação de dados (SEDLMAIR; MEYER; MUNZNER, 
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2012). A transformação de dados é difícil de ser executada, mas necessária, 

pois, através dela, projetos de visualização podem ir além da 

predeterminação inclusa nos dados brutos.  

A dificuldade da etapa de transformação de dados é um impedimento comum 

para o desenvolvimento de análises e visualizações, impedimento este que 

pode ser aliviado pelo uso de técnicas de representação gráfica e interação 

(KANDEL et al., 2011).  

Temos então que a transformação de dados é uma etapa importante e difícil 

de ser executada no desenvolvimento de visualizações. Sua importância 

decorre de dois pontos principais: primeiro da necessidade da transformação 

para preparar os dados para serem analisados e visualizados; e, segundo, 

por serem as transformações um componente ativo nas decisões de projetos 

de visualizações, uma vez que determinam o espaço de possibilidades do 

projeto. 

A hipótese dessa tese é de que o uso de representações gráficas de 
estruturas de dados como entidades intermediárias de projeto pode 
auxiliar no processo de design de visualização de dados.  

As representações gráficas de estruturas de dados podem auxiliar o 

desenvolvimento e a operação de transformações de dados, por funcionarem 

como externalizações que dão suporte à memória e ao raciocínio durante a 

atividade de transformações de dados. 

Além disso, ao serem entendidas como entidades intermediárias de projeto, 

essas representações podem auxiliar no entendimento do espaço de 

possibilidades do projeto e dos meios pelos quais o projetista pode navegar 

por ele, causando um impacto direto na qualidade das soluções 

desenvolvidas no processo de design. 
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Assim, nosso principal objetivo é entender como representações gráficas de 

estruturas de dados, quando usadas como entidades intermediárias de 

projeto, podem influenciar o processo de design de visualização de dados.  

Essa hipótese e o objetivo principal levam aos seguintes objetivos 

secundários desta tese: 

• Entender como as estruturas de dados e a variação dos seus valores 

podem ser representadas graficamente, funcionando como 

externalizações que dão suporte à memória e ao raciocínio externo 

durante a atividade de transformação. 

• Entender como transformações de dados podem produzir dados 

derivados e espaços que os contêm, e como esses espaços derivados 

podem, então, ser entendidos como espaços de possibilidades de design. 

• Entender como, ao funcionarem como externalizações e tanto produzirem 

como ajudarem a navegar pelo espaço de possibilidades do projeto, 

representações gráficas de estruturas de dados podem ser entendidas 

como entidades intermediárias de projeto. 

• Entender como o foco nas representações de estruturas de dados pode 

auxiliar na conversa reflexiva entre problema e solução, e como um foco 

nessas representações como entidades intermediárias de projeto pode 

ser uma poderosa ferramenta no tratamento e na operação da 

complexidade de problemas de design de visualização de dados. 

1.2 METODOLOGIA 
O principal procedimento metodológico desse trabalho é o de pesquisa de 

design (do inglês research through design) (FRAYLING, 1993; FALLMAN, 

2003; FALLMAN, 2005; WOLF et al., 2006; ZIMMERMAN; FORLIZZI; 

EVENSON, 2007). Pesquisa de design é um trabalho direcionado a inovação, 

introdução e melhoria de produtos, um processo que tem a produção de 

artefatos de design como sua principal motivação (FALLMAN, 2003). A 

emergência da pesquisa de design ajuda a tratar formalmente sistemas 

criados por designers (BAYAZIT, 2004). Na pesquisa de design, os designers 
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podem contribuir usando sua habilidade para tratar de problemas mal 

definidos (ZIMMERMAN; FORLIZZI; EVENSON, 2007). 

Artefatos de design são o principal meio de comunicação de design, são o 

conteúdo que professores usam para ajudar estudantes de design a entender 

o que é design e como a atividade pode ser realizada (CROSS, 1999). A 

pesquisa de design é a produção de conhecimento por meio da criação 

desses artefatos, articulando o valor do processo de design e de seus 

artefatos para a comunidade de pesquisa. Ela gera contribuições de pesquisa 

ao mesmo tempo em que resolve problemas complexos e capciosos. 

Design é o processo de procurar uma boa solução em um espaço de muitas 

outras possíveis soluções. Um design bem sucedido requer a consideração 

explícita de múltiplas alternativas dentro desse espaço de possibilidades 

(SEDLMAIR; MEYER; MUNZNER, 2012). Quanto melhor for a compreensão 

e o domínio sobre o espaço de possibilidades, melhor o designer pode 

desenvolver seus artefatos. 

A pesquisa de design aplica métodos e processos da prática de design como 

métodos legítimos de investigação, produzindo novos artefatos de design, os 

quais são um tipo implícito e teórico de contribuição. O poder desses 

artefatos está em como eles codificam o entendimento do designer sobre um 

estado atual e um estado pretendido (ZIMMERMAN; STOLTERMAN; 

FORLIZZI, 2010). 

A pesquisa de design é geradora (do inglês generative). Ela não investiga um 

único universo e, sim, como gerar novos universos. A teoria produzida por 

essa metodologia busca dar dimensão a espaços de design. Se artefatos de 

design incorporam teoria, eles não a codificam, e, se ocupam um ponto no 

espaço de design, eles destacam as variações dimensionais que esse 

espaço oferece (GAVER, 2012).  

Fazendo uso dessa metodologia, desenvolvemos uma prolífica produção de 

artefatos e experimentos de design de visualização de dados. Essa 
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produção, em conjunto com a bibliografia acadêmica e a conversa com 

profissionais da área, ajudou a fundamentar e desenvolver as necessidades 

da representação da estrutura de dados proposta aqui. Ou seja, ao refletir 

sobre esses experimentos, damos dimensão ao espaço a ser usado para 

desenvolver as entidades de projeto e as discussões ao redor delas. 

A produção de artefatos e protótipos na pesquisa desta tese leva à 

codificação do nosso entendimento sobre o estado atual da etapa de 

manipulação dos dados e sobre um estado preferido que é decorrente dos 

próprios artefatos.  

A questão tratada nesta pesquisa é orientada por um problema discutido por 

designers e pela literatura, está conectada com uma necessidade dos 

praticantes da área, e é trabalhada também por meio de um processo de 

design. 

Devido à aplicação da metodologia de pesquisa de design, usamos técnicas 

e métodos de design para desenvolver o problema e a solução desta 

pesquisa. Problema e solução são entendidos aqui como dois lados da 

mesma moeda, os quais emergiram da iteração e do desenvolvimento de 

diversos projetos. Nosso processo utiliza uma sequência de pesquisa 

bibliográfica e desenvolvimento de projetos.  

1.3 ESTRUTURA DA TESE 
Esta pesquisa está estruturada em oito capítulos que incluem esta introdução 

e três apêndices. Os capítulos partem de uma discussão de conceitos mais 

gerais e abstratos, e vão aumentando a especificidade e o recorte do material 

trabalhado, até chegarem a um estudo de caso e às discussões e conclusões 

finais da tese. 

Neste primeiro capítulo, introduzimos as motivações desta tese, seus 

objetivos e justificativas, e a metodologia usada nela.  
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No segundo capítulo, definimos design e visualização de dados, ambos 

conceitos amplos com diversas aplicações e usos. Por isso, abordamos a 

teorização desses conceitos sob a ótica específica desta tese. Nesse 

capítulo, apresentamos os objetivos gerais da prática de design, o design de 

informação e o campo de visualização de dados. Os objetivos de visualização 

de dados são discutidos em conjunto com conceitos de diversos autores e a 

apresentação de diversos exemplos. 

A complexidade é o tema principal do terceiro capítulo. O design é, em si, 

uma atividade complexa, devido à falta de definição de seus problemas e à 

densa relação das diversas variáveis que dão forma a ele. Nesse capítulo, 

discutimos a complexidade nos problemas de design por meio do conceito de 

problemas traiçoeiros e de modelos que decorrem dele. 

No quarto capítulo, tratamos do processo de design e de como é voltado 

especificamente para o trabalho da complexidade inerente aos problemas de 

design. Começamos com conceitos e teorias mais abrangentes de processo 

de design, como a conversa reflexiva; apresentamos a definição de espaço 

do problema e espaço da solução, para, então, adentrar em uma discussão 

mais específica do processo de design de visualizações de dados. 

Apresentamos e discutimos as principais atividades do design de 

visualização de dados: o entendimento do problema, a transformação de 

dados e o mapeamento visual. A partir deles, introduzimos os principais 

modelos de visualização de dados e como o seu entendimento pode ajudar 

na execução de projetos. 

O uso de representações gráficas no processo de design de visualizações é 

o tema do quinto capítulo. Nele discutimos como o uso de representações 

gráficas pode auxiliar no processo de design, por ser um material externo 

sobre qual o designer age durante as conversas reflexivas. Apresentamos os 

conceitos de ‘mundos de design’ e ‘modelos mentais’, e os utilizamos para 

discutir o uso de representações externas específicas do processo de design. 
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No sexto capítulo, apresentamos o propósito do uso de representações 

gráficas de estruturas de dados no processo de design de visualização de 

dados. Partimos de exemplos, de ferramentas de produção de gráficos e de 

técnicas de programação, mostrando suas limitações, para, então, introduzir 

uma técnica de representação desenvolvida na pesquisa desta tese e 

mostrar as consequências de seu uso. 

Utilizando a técnica apresentada no capítulo anterior, temos, no sétimo 

capítulo, um estudo de caso sobre um projeto de visualização desenvolvido 

para esta tese. O estudo foca o processo de design de uma visualização e 

como o uso de representações de estruturas de dados auxiliou a explorar o 

espaço de possibilidades dessa visualização. No estudo de caso, 

descrevemos o objetivo da visualização, a obtenção dos dados, as 

transformações dos dados, as experimentações gráficas e, por último, o 

resultado do projeto. 

O estudo de caso é seguido pelas discussões e conclusões da tese, 

apresentando os pontos e resultados principais, como se relacionam com a 

bibliografia, e os possíveis desdobramentos desta pesquisa. 

O apêndice ‘A’ trata de conceituações técnicas do ecossistema de 

programação e da tipologia de dados usada nos experimentos desenvolvidos.  

No apêndice ‘B’, estendemos e expandimos a técnica de representação de 

estrutura de dados apresentada nesta tese, mostrando detalhes de seu 

funcionamento e execução.  

No apêndice ‘C’, apresentamos uma ferramenta para auxílio no processo de 

design de visualização de dados, desenvolvida a partir de nossa técnica de 

representação de estrutura de dados. Essa ferramenta mostra como as 

discussões e teorias desta tese podem ser automatizadas e colocadas em 

prática em uma ferramenta específica para auxiliar a exploração do espaço 

de possibilidades do design de visualizações. 
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2 DESIGN E VISUALIZAÇÕES DE DADOS 

2.1 DEFININDO DESIGN 
O design está no cerne desta tese e da pesquisa por trás dela. Nossa forma 

de abordagem do problema e o tratamento para ele se dá por uma ótica e 

uma problematização típicas de um pensamento de design. Ainda assim, 

design é um conceito de difícil redução para uma explicação concisa, apesar 

dos diversos esforços de se buscar uma fundamentação teórica única para 

ele. Buchanan (1992) define o problema da seguinte forma: 

[...] o design foge a uma redução e continua uma atividade 

surpreendentemente flexível. Nenhuma definição única de design, ou 

ramificações da prática profissional dele, como design industrial ou gráfico, 

abrange adequadamente a diversidade de ideias e métodos reunidos sob o 

rótulo (BUCHANAN, 1992, p.5, tradução nossa)1. 

Essa dificuldade de definição é também colocada por Bicudo (2008, p. 2) e 

estendida pela peculiaridade projetual da área, que leva à mistura de 

pesquisa acadêmica e prática. O design está diretamente relacionado à ação 

projetual, ao ato de conceber e planejar o artificial, e isso influencia 

diretamente a complexidade para um acordo da definição do conceito. Nas 

palavras de Bicudo:  

Pesquisar como se define o design nos dias atuais aparece quase como uma 

obsessão, que se resolve tanto através das práticas projetuais quanto através 

da pesquisa acadêmica. Até por conta disso, nunca é uma pesquisa pura, pois 

se resolve nas idas e vindas do pensamento à ação (BICUDO, 2008, p. 4). 

                                            
1 “[…] Design eludes reduction and remains a surprisingly flexible activity. No single 
definition of design, or branches of professionalized practice such as industrial or 
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A origem da palavra design está na língua inglesa, na qual o substantivo 

design se refere tanto à ideia de plano, desígnio, intenção, como à de 

configuração, arranjo, estrutura. Cardoso (2004, p.14) diz que:  

“o termo já contém em suas origens uma ambiguidade, uma intenção 

dinâmica, entre um aspecto abstrato de conceber/projetar/atribuir e outro 

concreto de registrar/configurar/formar. A maioria das definições concorda que 

o design opera a junção desses dois níveis, atribuindo forma material a 

conceitos intelectuais (CARDOSO, 2004, p.14)”. 

Design é um termo intrinsecamente difícil de definir, em parte porque denota 

diferentes significados para diferentes pessoas, entre eles: uma profissão, 

uma atividade e um artefato – quando a palavra é usada como um 

substantivo.  

Existe uma complexidade inerente à atividade do designer e a dificuldade de 

definição do que é design compactua diretamente com essa complexidade. 

Como iremos aprofundar nas próximas seções, essa complexidade advém 

dos tipos de problemas que o design trata e, consequentemente, do processo 

pelo qual se buscam soluções para eles.  

Profissionais de design de diversas disciplinas identificam-se, entre si, não 

necessariamente por compartilhar uma definição em comum, uma 

metodologia ou uma filosofia, mas, segundo Buchanan (1992, p.14), por 

compartilharem um tipo de problema e uma forma de trabalhar e lidar com 

ele. Essa forma de lidar com o problema está relacionada ao entendimento 

do processo de pesquisa e criação. 

Segundo Dubberly (2009), o processo criativo era classicamente descrito 

como uma estrutura linear com começo, meio e fim; com etapas como 

pesquisa, desenvolvimento e execução. Uma estrutura com partes 

claramente definidas e sequenciais, partes manejáveis, por serem simples e 

com um final, muitas vezes, previsível desde o início do processo.  
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Mas, na prática, essa linearidade não se efetiva, não é possível planejar 

resultados com clareza no começo de um novo projeto. Em suas próprias 

palavras, Dubberly observa que “[...] o processo criativo resiste ao 

planejamento; ele não é uma receita ou uma fórmula. (Como poderia ser?) 

Na prática, é um processo confuso, iterativo e recursivo” (DUBBERLY, 2009, 

tradução nossa)2.  

Quando o objetivo é claro, quando há um acordo na definição do problema, 

como há, por exemplo, em problemas matemáticos, soluções podem ser 

inferidas a partir dele e, consequentemente, um traçado linear pode ser 

desenhado entre o problema e a solução. Mas quando objetivos não estão 

tão claros, como na maioria dos problemas de design, o caminho entre 

problema e solução não é direto, nem pode ser facilmente inferido. 

A separação entre método científico e processo de design é colocada por 

Gregory (1966) da seguinte forma:  

O método científico é um padrão de comportamento para a resolução de 

problemas, aplicado para encontrar a natureza do que existe, enquanto que o 

método de design é um padrão de comportamento aplicado para se inventar 

artefatos [...], os quais ainda não existem. A ciência é analítica; o design é 

construtivo (GREGORY, 1966, tradução nossa)3. 

A maioria das opiniões entre metodologistas de design e entre designers é de 

que o ato de design, em si mesmo, não é e nunca será uma atividade 

científica (GRANT, 1979). Ou seja, o design é, em sua natureza, uma 

atividade não científica, devido, principalmente, a como sua prática 

profissional precisa tratar com situações problemáticas, complicadas e 

                                            
2 “[…] the creative process resists planning; it’s not a recipe, script, or formula. (How 
could it be?) In practice, the process is messy, iterative, and recursive”. 
3 “The scientific method is a pattern of problem-solving behavior employed in finding 
out the nature of what exists, whereas the design method is a pattern of behavior 
employed in inventing things […] which do not yet exist. Science is analytic; design is 
constructive” 
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confusas, ao contrário dos problemas bem definidos dos métodos científicos 

(CROSS, 2001). 

Em relação à distinção entre artes e ciências, Nelson e Stolterman (2003, 

p.11) propõem que design é uma terceira forma, distinta tanto da arte como 

da ciência. Segundo os autores, o design é mal representado, assim como a 

arquitetura, quando definida como estando entre a ciência e a arte, fato que 

causa confusão. O design, ao contrário, não se caracteriza como um meio 

ponto entre ambas, mas como um terceiro caminho. 

O design é um terceiro caminho, uma vez que inclui tanto fatores 

encontrados nas ciências, como pensamento racional; como também inclui 

características das artes, como criatividade (NELSON; STOLTERMAN, 2003, 

p.12). Mas, assim como a ciência inclui elementos de criatividade, isso não 

significa que ciência e arte sejam a mesma coisa, ou que a arte está dentro 

da ciência. Elas são diferentes formas de se abordar o mundo, e o mesmo 

acontece com o design. 

O design é uma tarefa cognitiva por excelência, que envolve a formulação 

mental do estado futuro das coisas. Logo, os produtos da atividade de design 

são representações externas desses possíveis futuros (GOEL, PIROLLI, 

1992). Por esse ponto de vista, é interessante o entendimento de design e do 

processo projetual como pergunta (VASSÃO, 2010, p.123). Ou seja, design é 

um constante questionamento e, portanto, um constante processo de se 

responder perguntas projetando e pensando o futuro. 

Fallman (2005) observa que tentativas de definir ‘design’ acabam sendo 

muito amplas ou muito restritivas. Ele propõe que as definições de design 

sejam inclusivas, em vez de exclusivas. Segundo o autor, “design é um 

processo em que algo é criado – através do trabalho de se dar forma a algo 
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novo, criando-se algo que previamente não existia” (FALLMAN, 2005, 

tradução nossa)4. 

Essa relação do design com a criação de novos artefatos e com a 

modificação do mundo real também é apontada por Buchanan (2001). Para o 

autor, “design é o poder humano de conceber, planejar e fazer produtos que 

ajudem os seres humanos na execução de seus objetivos individuais e 

coletivos” (BUCHANAN, 2001, p.9, tradução nossa)5. 

Temos que design é uma atividade humana única, voltada para a proposição 

e para o projeto, para se pensarem estados futuros e as criações e 

modificações necessárias para alcançá-los. Design está relacionado com 

intenção e ela advém de perguntas, questionamentos e problemas 

complexos.  

O processo de dar forma a algo novo necessita de participação e 

compromisso por parte dos envolvidos no design. Esse compromisso se 

assemelha, metaforicamente, a como carpinteiros precisam estar envolvidos 

diretamente com os materiais, ferramentas e técnicas de marcenaria para 

poderem exercer seu trabalho (FALLMAN, 2003, p. 225).  

Ou seja, o design necessita da ação do projetista sobre os materiais e meios 

relacionados ao seu projeto. Nessa discussão, o design não é uma atividade 

puramente intelectual, é uma atividade que necessita da relação entre o 

projetista e a situação, os materiais e as representações do seu projeto. 

Sobre a necessidade de participação do designer nos meios materiais do 

projeto, Schön (1992) argumenta que:  

O conhecimento de design vem de saber fazendo, revelado no e pelo próprio 

ato projetual. É principalmente um conhecimento tácito em vários sentidos da 

                                            
4 “[…] design as a process in which something is created — working out the form of 
something new, creating something which was not previously there”. 
5 “Design is the human power of conceiving, planning, and making products that 
serve human beings in the accomplishment of their individual and collective 
purposes”. 
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palavra: os designers sabem mais do que são capazes de comunicar, tendem 

a dar descrições imprecisas do que sabem; e a melhor (ou única) de obterem 

acesso ao seu conhecimento é colocando-se em um modo de ação (SCHÖN, 

1992)6. 

Parte da necessidade da relação do designer com a situação e os materiais 

de seu projeto vem da característica tácita do conhecimento desse projeto. O 

desenvolvimento de um conhecimento projetual necessita de ações práticas 

e não apenas de informações teóricas. Relacionamos esse ‘saber fazendo’ 

do design com a sua própria natureza complexa, com a falta de definição de 

seus problemas e com a necessidade de um processo não linear para tratar 

desses problemas – assunto que será tratado com mais profundidade no 

decorrer desta tese. 

Além da necessidade de ação do projetista para o desenvolvimento de 

conhecimento, sua ação está relacionada ao objetivo do design de produzir 

artefatos e modificações no mundo real. Sem um envolvimento direto do 

designer com os materiais e meios do seu projeto, artefatos novos não 

podem ser desenvolvidos. O ato projetual de design está relacionado com o 

desenvolvimento de um envolvimento consciente do designer com seus 

materiais e representações, um envolvimento com o objetivo de dar forma a 

artefatos previamente não existentes, ou seja, de modificar o mundo real 

(FALLMAN, 2005).  

2.2 DESIGN DE INFORMAÇÃO 
O design é em, sua natureza, altamente interdisciplinar. Projetistas que 

utilizam o pensamento e o processo de design vêm de uma variedade de 

origens e áreas. Designers de qualquer subárea de projeto, seja essa 

formalmente definida ou não, conseguem se relacionar com outros designers. 

Isso porque eles todos estão se esforçando por um objetivo comum: estão 
                                            
6 “Design knowledge is knowing in action, reveled in and by actual designing. It is 
mainly tacit, in several senses of the word: designers know more than they can say, 
they tend to give inaccurate descriptions of what they know, and they can best (or 
only) gain access to their knowledge in action by putting themselves into the mode of 
doing […]”. 
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buscando modificar o mundo real (NELSON; STOLTERMAN, 2003, p.22). 

Designers alcançam esses objetivos através de criatividade e inovação, tanto 

em formas particulares como universais. 

Diversas atividades projetuais compartilham os tipos de problemas 

característicos de design, e o processo pelo qual se busca solução para 

esses problemas. Entre elas, temos o design gráfico, tradicionalmente 

entendido como uma atividade de visualização, de organização de 

componentes visuais (BONSIEPE, 1994, p.48). 

O projeto gráfico é o projeto de representações gráficas, a comunicação de 

informações em palavras e imagens (BUCHANAN, 2001). O design gráfico 

trata do arranjo e da transformação de informação em marcas gráficas, do 

uso de auxílios visuais para ajudar na comunicação e entendimento de 

informações. 

Segundo Meggs e Purvis (2006, p.125), uma nova categoria de design 

gráfico, chamada por eles de gráficos de informação (do inglês information 

graphics), foi criada por William Playfair em seus trabalhos com 

representações de dados. Essa nova categoria ganhou importância e 

relevância devido à contínua expansão do conhecimento humano, o qual, 

devido à complexidade de suas informações, necessita de gráficos para ser 

comunicado de uma forma mais efetiva (MEGGS; PURVIS, 2006, p.125). 

Um dos trabalhos de William Playfair pode ser visto na Figura 1. Nesse 

trabalho, executado em 1786, Playfair representou, graficamente, os valores 

de importação e exportação entre a Inglaterra e a Dinamarca e a Noruega, 

com uma linha representando as importações e outra, as exportações. É 

interessante notar o uso das cores nas áreas formadas entre ambas as 

linhas, demonstrando o balanço de trocas a favor ou contra a Inglaterra. 

Playfair, nesse trabalho, faz uso de eixos com notações numéricas, 

permitindo ao leitor deduzir os valores individuais que foram usados para 

desenhar os gráficos. Dessa forma, temos, na mesma imagem, o 
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entendimento do fluxo dos valores, o que eles significam para os países em 

questão e os dados pontuais usados para gerar o gráfico. 

 

Figura 1 — Plotagem linear das importações e exportações da Dinamarca e Noruega 
durante o período de 1700 a 1780, William Playfair, 1786.  

Para Ben Fry (2004), o design de informação é entendido como um 

subconjunto do design gráfico. Enquanto o design gráfico trata de quaisquer 

marcas ou composições gráficas, sejam elas logotipos, leiautes de revistas, 

pôsteres, identidades corporativas, etc., o design de informação é focado em 

como melhor apresentar informações e dados visualmente, usando as 

capacidades cognitivas visuais humanas: 

Dadas as capacidades do sistema visual humano, é preciso considerar como 

melhor apresentar dados visualmente. Design gráfico é um título amplo para a 

área que lida com essa problemática, e gráficos de dados (também chamados 

de design de informação) são um subgrupo especialmente focado na 
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representação de dados, em oposição a projetos como logos corporativos 

(FRY, 2004, p.36, tradução nossa)7. 

Design de informação é definido por Meggs e Purvis (2006, p.350) como uma 

síntese de função, fluxo e forma. A função do design de informação é uma 

necessidade utilitária, com um propósito definido: o de tornar a informação 

fácil de ser encontrada, lida, compreendida e relembrada. O fluxo 

compreende a sequência na qual a informação é apresentada, ordenada e 

hierarquizada. Por último, a forma remete às marcas gráficas usadas para 

representar a informação; ou seja, como formatos, linhas e cores podem ser 

usados como elementos funcionais para direcionar o olho do leitor enquanto 

procura a informação.  

O design de informação é focado no projeto de materiais visuais para a 

comunicação de informação. Dessa forma, o designer de informação se 

aproxima do domínio da comunicação pela perspectiva de organização de 

informação. Bonsiepe (1994) diz que o objetivo final do designer de 

informação não é apenas comunicação, mas, sim, ações efetivas:  

Da mesma forma que médicos tomam conta de doenças humanas, o designer 

de informação concentra sua atenção no que eu chamo de ‘opacidade 

informacional’. O designer de informação seria um especialista em articular 

informação e oferecer técnicas para navegar em um universo de informação 

altamente complexo (BONSIEPE, 1994, p.49, tradução nossa)8. 

Essa extensão de Bonsiepe (1994) para o projetista visual é relevante, pois 

argumenta que o objetivo final da atividade não é simplesmente a produção 

                                            
7 “Given the abilities of the human visual system, it next becomes necessary to 
consider how to best present the data visually. Graphic design is the broad title for 
the field that addresses this issue, and data graphics (also called information design) 
is a subset that is specifically focused on representation of data, as opposed to 
projects like a corporate logo”. 
8 “In the same way that a doctor takes care of human illness, the info-designer 
concentrates his or her attention on what I call ‘information opacity’. The info-
designer would be a specialist in articulating information and provides techniques to 
navigate in a highly complex information universe”. 
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de materiais visuais. O objetivo do designer de informação é a produção de 

meios que permitam ao leitor/usuário entender informações complexas, 

navegar por elas e basear-se nelas para tomar ações efetivas. 

Acreditamos que o objetivo de não apenas comunicar informações, mas 

também de permitir a emergência de ações efetivas, pode ser exemplificado 

no gráfico de importações e exportações de Playfair (Figura 1). Nele há a 

comunicação de informação relacionada aos valores de importação e 

exportação, mas o gráfico vai além desses valores pontuais e consegue criar 

o entendimento de como a relação de importação e exportação mudou, além 

de mostrar a escala relativa dessa mudança em relação ao próprio fluxo de 

dados e à situação atual.  

Esse entendimento das relações de importação e exportação não seria tão 

fácil de ser alcançado apenas por tabelas numéricas contendo os mesmos 

valores usados nos gráficos. Além disso, o entendimento extra das flutuações 

de valores dado pelo gráfico auxilia na tomada de decisões em um nível de 

abstração maior que apenas os valores brutos tendem a proporcionar. 

Um segundo exemplo relevante para a apresentação de design de 

informação é o do mapa do metrô de Londres. Na Figura 2, temos o mapa 

usado em 1932 e, na Figura 3, temos um redesenho não solicitado do 

mesmo mapa feito pelo designer Harry Beck em 1933. No primeiro mapa, 

tanto o desenho do rio, como a geometria e o posicionamento das linhas dos 

trens, segue da forma mais fiel possível o real posicionamento geográfico 

deles em Londres. 

No redesenho de Beck, as sinuosas linhas geográficas foram restritas a um 

grid de linhas horizontais, verticais e diagonais de quarenta e cinco graus 

(MEGGS; PURVIS, 2006, p.327). O posicionamento visual das estações e 

linhas do metrô no mapa foi modificado para se adequar ao grid criado, em 

vez de seguir sua geografia real.  
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Nesse novo mapeamento dos dados proposto por Beck, é mais fácil para o 

leitor compreender a estrutura das linhas do metrô e como as estações e 

linhas se relacionam (MEGGS; PURVIS, 2006, p.327).  

Ou seja, a forma de representação gráfica da geografia das linhas do metrô 

feita por Beck permite ao leitor compreender mais rapidamente o 

funcionamento dele. Assim, o leitor pode agir com mais rapidez em relação a 

como irá navegar pela rede do metrô de Londres. 

 

Figura 2 — Mapa do metrô de Londres de 1932. 
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Figura 3 — Redesenho do mapa do metrô de Londres feito por Harry Beck em 1933 

2.3 VISUALIZAÇÃO DE DADOS 
Gráficos de dados mostram visualmente quantidades mensuradas, 

representando valores por meio de pontos, linhas, sistemas de coordenadas, 

números, símbolos, palavras, gradientes e cores (TUFTE, 2011). 

O uso de imagens geométricas não figurativas para representar dados é, de 

acordo com Tufte (2011), uma invenção surpreendentemente recente. Isso 

devido, talvez, à diversidade de habilidades requeridas para executá-los, 

como conhecimentos de representações visuais, matemática, lógica, 

estatística, entre outros.  

William Playfair [1759-1823] é amplamente considerado o inventor da maioria 

das formas de gráficos de dados utilizada hoje (FRIENDLY, 2008, p.8). Ele 

desenvolveu ou melhorou quase todos os gráficos de dados fundamentais – 

como o gráfico de linha, o gráfico de barras e o gráfico de dispersão.  
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Em seu trabalho, Playfair buscou substituir as tabelas numéricas 

convencionais por um sistema de representações visuais (TUFTE, 2011). Em 

vez de comunicar valores em sua representação textual, Playfair buscou 

transformar esses valores em uma representação mais adequada às 

capacidades cognitivas humanas. 

Após Playfair, é possível encontrar uma prolífica produção de gráficos de 

dados (FRIENDLY, 2008), como os trabalhos de Charles Joseph Minard. 

Apresentamos aqui o seu trabalho de 1844 sobre o transporte de bens 

comerciais, o qual pode ser visto na Figura 4. 

Esse gráfico mostra o transporte de bens de comércio por uma rota de canais 

da França. Nele, a largura de cada barra vertical mostra a distância 

percorrida numa certa rota. As barras são divididas verticalmente entre os 

diferentes bens transportados, tendo como critério a quantidade transportada. 

Dessa forma, a área de cada segmento retangular é proporcional ao custo do 

transporte do bem transportado.  

Os retângulos do gráfico representam bens transportados; o tamanho das 

áreas é definido pela relação entre a quantidade de bens e a distância 

percorrida por eles nos canais. Minard desenvolveu esses diagramas para 

poder argumentar visualmente com mercadores sobre os valores de impostos 

aplicados aos diferentes bens transportados (FRIENDLY, 2008). 

Para poder fundamentar os valores de impostos cobrados dos mercadores 

franceses, Minard fez uso do gráfico da Figura 4. Nele, é possível ver como 

as quantidades dos bens em relação à distância pela qual são transportados 

define o valor a ser pago de imposto. A eficiência desse gráfico está 

relacionada à rapidez com que essa informação é comunicada aos 

mercadores. Sua efetividade depende da facilidade com que essa informação 

é compreendida e das ações tomadas a partir dessa compreensão. 
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Figura 4 — ‘Tableau Graphique’ de Charles Minard. O gráfico mostra o transporte de 

bens comerciais pelos canais Chalon-Dijon. 

Durante o último quarto do século vinte, visualizações de dados afloraram em 

uma área de pesquisa multidisciplinar, vibrante e madura. Friendly (2008, 

p.25) argumenta que o grande potencial para o recente crescimento em 

visualização de dados veio do desenvolvimento de gráficos com métodos 

dinâmicos, permitindo uma manipulação direta e instantânea de seus objetos 

gráficos e das propriedades estatísticas relacionadas a eles. 

O uso de interatividade e dinamicidade em tempo real em gráficos de dados 

é possível com o uso de computadores para gerá-los e atualizá-los. 

Computadores criam um meio no qual é possível programar a produção 

automática de representações gráficas a partir de milhares de dados ou mais 

(CARD; MACKINLAY; SCHNEIDERMAN, 1999). Isso permite o 

desenvolvimento de aplicações nas quais o usuário pode interagir e construir, 

em tempo real, gráficos a partir de diversas relações de dados. 
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Devido à relevância dessa dinamicidade, a definição de visualização de 

dados proposta por Card, Mackinlay e Schneiderman (1999), e amplamente 

adotada pela comunidade, considera o uso de computadores como algo 

necessário para a qualificação do que é visualização. Os autores 

argumentam que “visualização é o uso de representações de dados geradas 

por computadores, interativas e visuais, para amplificar os processos 

cognitivos” (CARD; MACKINLAY; SCHNEIDERMAN, 1999, p.6, tradução 

nossa)9. 

Computadores possuem uma especial relevância no desenvolvimento 

contemporâneo de visualizações de dados. A dinamicidade com que 

permitem criar gráficos de dados é um dos pontos relevantes de seu uso, 

seguido pela crescente quantidade de dados produzidos precisando ser 

analisados.  

Todos os dias, criamos quantidades cada vez maiores de dados em diversos 

canais. Computadores são um recurso único para processar esses dados em 

visualizações (LANG, 2009), as quais podem ser usadas para ganhar 

entendimento sobre os dados e detectar padrões entre outros. Eles são uma 

ferramenta única devido à velocidade de automação que permitem aplicar à 

computação de quantidades cada vez maiores de dados. 

Devido a essa discussão e ao contexto desta tese, nosso foco específico é a 

visualização na computação, na qual o processo de visualização necessita 

tanto de dados como de computadores, referida tecnicamente como 

‘visualização de dados suportada por computadores’ (CHEN; FLORIDI; 

BORGO, 2013, tradução nossa)10. Essa especificação separa a visualização 

de diversos outros contextos em que a palavra também é usada. No decorrer 

desta tese, quando usarmos a palavra visualização, estaremos nos referindo 

à ‘visualização de dados suportada por computadores’. 

                                            
9 “Visualization is the use of computer-supported, interactive, visual representations 
of data to amplify cognition”. 
10 “Computer-supported data visualization”. 
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2.3.1 OBJETIVOS DE VISUALIZAÇÕES 

Para Purchase et al. (2008), a visualização utiliza gráficos de computadores e 

a interação para auxiliar humanos na resolução de problemas. Em 

observação similar, Few (2009) defende que a visualização auxilia pessoas a 

pensar. Ou seja, visualizações funcionam como ferramentas para o cérebro. 

Para Tufte (2001), gráficos são artefatos que revelam dados e informações 

são mais fáceis de serem compreendidas em gráficos de dados do que 

através de valores estatísticos. 

Essas definições têm em comum a caracterização de que visualizações dão 

suporte para a compreensão de informações e proporcionam não apenas um 

entendimento numérico dos valores contidos nos dados, mas um suporte 

para se pensar sobre os dados e compreendê-los além de seus valores 

brutos. Ou seja, visualizações ajudam no processo cognitivo de trabalho com 

dados. 

O quarteto de Anscombe (1973) é uma exemplificação da compreensão que 

pode ser obtida pelo uso de visualizações, quando comparada à 

compreensão apenas com o uso de computações estatísticas. A Figura 5 

mostra os quatro grupos de dados utilizados por Anscombe e as estatísticas 

básicas sobre eles. Na Figura 6, temos a visualização, em gráficos de 

dispersão, desses quatro grupos de dados.  

É possível ver, na Figura 5, como os valores dos dados são diferentes em 

cada grupo. Ainda assim, a média, o desvio padrão, a correlação e a 

regressão linear de cada grupo são iguais. Ou seja, mesmo com dados 

diferentes em cada grupo, todos os grupos possuem os mesmos valores 

estatísticos (nas computações estatísticas utilizadas). Com base nessa 

análise, é possível deduzir que os grupos de dados são extremamente 

similares entre si.  

Na Figura 6, cada grupo de dados é visualizado utilizando gráficos de 

dispersão. O valor ‘x’ dos dados posiciona o círculo da visualização no eixo X 

e o valor ‘y’ dos dados posiciona o círculo no eixo Y. É possível ver, nas 
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visualizações, como os quatro grupos de dados são completamente 

diferentes entre si, mesmo que valores estatísticos básicos sejam idênticos 

entre eles. 

Essa variação entre os grupos de dados era difícil de ser entendida apenas 

pelas tabelas de dados, e não estava presente nas computações estatísticas. 

As visualizações trazem uma nova dimensão de compreensão para esses 

dados e podem levar a novas análises e ações por parte do leitor. 

 

Figura 5 — Tabela com os quatro grupos de dados e suas estatísticas básicas, usados 

no ‘quarteto de Anscombe’, 1973. 
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Figura 6 — Visualizações dos quatro grupos de dados do ‘quarteto de Anscombe’, 

1973. 

O objetivo das visualizações é definido por Hearst (2009) como sendo a 

transformação de informações abstratas em formas visuais, formas essas 

que oferecem novas compreensões acerca das informações. Berkeley (2010) 

apresenta o objetivo das visualizações como sendo revelar a estrutura por 

trás de grandes quantidades de dados, usando representações visuais, 

representações essas que usem o poder de processamento e os recursos do 

sistema perceptual visual humano. Telea (2008) propõe que o propósito das 

visualizações é ganhar compreensão e entendimento sobre os dados. 

Essas definições compartilham do entendimento da caracterização de 

visualização como um meio para se ganhar compreensão sobre a informação 

(do inglês gain insight). O desenvolvimento dessa compreensão é 

caracterizado por diversos termos: amplificar o processo cognitivo, revelar a 

estrutura, responder questões, resolver problemas, entre outros.  
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É inquestionável que as visualizações podem trazer esses benefícios em 

muitas ocasiões (CHEN; FLORIDI; BORGO, 2013), mas é interessante notar 

como ‘compreensão’ é um conceito não trivial e complexo. Ele implica um 

entendimento profundo e acurado, mas, ao mesmo tempo, é uma noção 

elusiva e de difícil mensuração e validação. Ou seja, podemos entender que 

existe uma complexidade intrínseca ao uso e objetivos das visualizações. 

Devido a essa complexidade em torno do processo de compreensão, Chen, 

Floridi e Borgo (2013) definem visualização como:  

o estudo da transformação de dados em representações visuais, a fim de 

tornar mais efetivo e eficiente os processos cognitivos de execução de tarefas 

envolvendo dados (CHEN; FLORIDI; BORGO, 2013, p.6, tradução nossa)11. 

Os autores focam o objetivo das visualizações como sendo o aumento da 

efetividade e da eficiência de execução de tarefas envolvendo dados, o qual 

é uma tentativa de mensuração e qualificação da compreensão obtida 

durante o seu uso. É relevante também a importância que os autores dão 

para a caracterização principal da visualização como sendo o processo de 

transformação de dados em representações visuais. Iremos tratar desse 

assunto com mais profundidade a seguir. 

A maioria dos estudos de avaliação de visualização de dados são baseados 

na captura e mensuração da performance do usuário em tarefas específicas, 

como a mensuração da efetividade, acurácia e completude com a qual 

usuários efetuam tarefas específicas; e a mensuração da eficiência nessas 

tarefas, ou seja, a quantidade de recursos gastos em relação ao critério de 

efetividade (MOERE; CAWTHON; LAU, 2006). 

A efetividade em visualização está relacionada à exatidão da representação 

dos dados. Uma visualização efetiva consegue comunicar, de forma correta, 

os dados por detrás dela. Os gráficos precisam ser legíveis, o que significa 
                                            
11 “(Visualization) is a study of transformation from data to visual representations in 
order to facilitate effective and efficient cognitive processes in performing tasks 
involving data”. 
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que o leitor precisa ser capaz de transferir as representações gráficas de 

volta a seus valores subjacentes (LANG, 2009), processo que pode 

necessitar de um esforço de aprendizagem.  

A eficiência em visualização está relacionada ao tempo necessário para se 

executar uma tarefa com o suporte dado pela visualização (CHEN; FLORIDI; 

BORGO, 2013). Ou seja, quanta agilidade uma visualização proporciona para 

o tempo de execução de uma tarefa, em comparação com outros métodos ou 

outras visualizações. 

De acordo com Ware (2004), um dos maiores benefícios da visualização de 

dados é a enorme quantidade de informação que pode ser rapidamente 

interpretada quando bem apresentada. Também em relação à eficiência, 

Card (2007) argumenta que uma das promessas da visualização de 

informações é ajudar a tornar mais ágil e veloz o nosso entendimento e a 

tomada de ações em um mundo com um volume cada vez maior de 

informações. 

A visualização de dados é definida por Lang (2009) como sendo a 

representação gráfica de dados abstratos, como mapear, da melhor forma 

possível, dados abstratos em representações gráficas. Ou seja, a 

visualização trata do uso de metáforas visuais para representar a estrutura e 

as relações em conjuntos de dados abstratos, e de como paradigmas de 

interação permitem a navegação dentro das representações resultantes 

(MOERE, 2005). 

Sobre o mapeamento de dados abstratos, Moere e Purchase (2011) colocam 

que: 

Devido ao fato de os dados em uma visualização de informação serem 

‘abstratos’ e, portanto, não possuírem um posicionamento espacial ou uma 

presença física, o problema de representação se dá em torno da decisão 



43 

sobre a forma mais efetiva de se mapear dados intangíveis em formas visuais 

perceptíveis (MOERE; PURCHASE, 2011, p.364, tradução nossa)12. 

Dados abstratos são caracterizados pela falta de uma noção natural de seu 

posicionamento espacial (MOERE, 2005). Exemplos de dados abstratos em 

visualizações incluem: modelos financeiros, análise de textos, dados de 

transações, simulações de tráfego de redes, entre outros. Dessa forma, a 

visualização de dados claramente difere de visualizações científicas de dados 

físicos, nos quais está implícito um posicionamento espacial que pode ser 

simulado em reproduções gráficas, como plantas de arquitetura, imagens 

médicas, etc. 

Como dados em visualização não são espaciais e não possuem uma forma 

natural de representação, o desafio na visualização de dados está em 

inventar novas metáforas visuais para apresentar a informação e desenvolver 

novos meios de manipular essas metáforas para gerar compreensão e 

entendimento da informação em questão (EICK, 2001).  

A visualização torna um grupo de informações abstratas visível, normalmente 

em situações em que não existe uma metáfora espacial equivalente para a 

representação dos dados (FRY, 2004). Uma das questões críticas do 

desenvolvimento de visualizações está em como transformar dados brutos 

em artefatos que pessoas possam utilizar de forma otimizada para a tomada 

de decisões (WARE, 2004, p.5). 

Uma das características das visualizações é o auxílio que oferecem na 

execução de tarefas envolvendo dados (CHEN; FLORIDI; BORGO, 2013, 

p.6; MOERE; CAWTHON; LAU, 2006; SEDLMAIR; MEYER; MUNZNER, 

2012). Usuários de visualizações utilizam-nas como ferramentas para a 

compreensão e a manipulação de dados. Por trás dessa busca, normalmente 

                                            
12 “Because the data in an information visualization are ‘abstract’ and thus lack any 
spatial layout or physical presence, the representation problems centers on deciding 
upon an effective way to map intangible data into a perceivable visual form”. 
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está uma tarefa mais ou menos definida que o usuário está tentando 

executar. 

As visualizações são usadas para consumir e/ou produzir informação em 

diversos domínios e contextos. Em muitos casos, esse consumo é conduzido 

por uma necessidade de apresentar informação ou de descobrir e analisar 

novas informações (Wijk, 2006). Ainda assim, há muitos contextos em que as 

visualizações são simplesmente apreciadas, quando os usuários saciam seus 

interesses casuais em um tópico. 

É comum que projetistas de visualizações sejam confrontados com tarefas de 

domínios específicos, as quais são complexas e vagas (SEDLMAIR; MEYER; 

MUNZNER, 2012). Analistas de dados podem estar interessados em 

visualizações que os ajudem a entender a relação evolucionária entre 

genomas, a comparar o movimento da mandíbula de diferentes espécies de 

porcos, ou a compreender relações no comportamento de votações de 

eleitores. Esses exemplos de tarefas possuem uma característica 

exploratória em sua natureza. 

Como exemplo, podemos pegar a problemática de compreensão da relação 

evolucionária entre genomas, tratada por Meyer, Munzner e Pfister (2009). 

Os autores definem a tarefa a ser resolvida como a análise das relações dos 

tipos e características de genomas e cromossomos. Para realizá-la, eles 

propõem o aplicativo de visualização MizBee, focado na exploração de 

relações entre tipos de genomas por meio de gráficos paralelos 

sincronizados. A Figura 7 mostra a visualização proposta para auxílio na 

execução da tarefa descrita. 
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Figura 7 — MizBee, aplicativo de visualização exploratória de características 

genômicas, Meyer, Munzner e Pfister, 2009. 

Uma tipologia de tarefas de visualização é proposta por Brehmer e Munzner 

(2013), organizada em múltiplos níveis de abstração. A tipologia é dividida 

em classificações de ‘por que’, ‘como’ e ‘com que’ a tarefa é executada. Para 

nossa discussão de tarefas de visualização, é relevante entender como os 

autores qualificam o ‘porquê’ delas. 

O ‘porquê’ de tarefas de visualização serem executadas está relacionado à 

motivação por detrás dela. Segundo Brehmer e Munzner (2013), essa 

motivação pode, inicialmente, ser dividida em duas características de alto 

nível: ‘consumo’ e ‘produção’, nas quais os objetivos são produzir novas 

visualizações ou consumir visualizações desenvolvidas.  

O ato de ‘consumir’ visualizações é subdividido, pelos autores, em 

‘apresentar’, ‘explorar’ e ‘apreciar. Essas categorizações não são 

mutuamente excludentes, de modo que uma visualização pode tanto buscar 

apresentar dados como permitir ao usuário explorar e descobrir novas 

hipóteses sobre eles. Ainda assim, o foco em uma dessas subcategorias 
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pode levar a diferentes entendimentos dos problemas a serem resolvidos por 

visualizações e, portanto, a diferentes soluções. 

A separação de casos de uso de visualização entre ‘apresentação’ e 

‘exploração’ também é sugerida por Wijk (2006). O autor coloca que “os 

principais casos de uso de visualização são ‘exploração’ (quando os usuários 

não sabem o que os dados contêm) e ‘apresentação’ (quando um resultado 

específico precisa ser comunicado)” (WIJK, 2006, tradução nossa)13. 

Segundo Brehmer e Munzner (2013), visualizações voltadas à apresentação 

de dados têm foco em produzir uma comunicação sucinta, em contar uma 

história, guiar uma audiência através de uma série de operações cognitivas. 

Visualizações que buscam tratar de exploração são focadas em gerar e 

verificar hipóteses, e são associadas a modos de investigação científica. Por 

último, visualizações voltadas ao ato de apreciar informações são focadas no 

encontro casual de usuários com gráficos de dados, na estimulação de 

curiosidade acerca deles, quando o usuário não tem necessidade de verificar 

ou gerar hipóteses. 

Essa tipologia para o questionamento da motivação por trás de tarefas de 

visualização oferece um suporte para análise e desenvolvimento dessas 

tarefas. Ela também demonstra que, mesmo com essa caracterização, 

tarefas de visualização são abertas e permitem múltiplas interpretações, já 

que os pontos de encontro entre esses três tipos principais são múltiplos. 

Ao contrário do design de informação, a área de pesquisa acadêmica de 

visualização de dados não teve sua origem no design, mas, sim, nas ciências 

da computação. Ainda assim, como colocamos no decorrer desta tese, o 

design é fundamental para a visualização de dados, e os problemas mal 

definidos de visualização de dados podem ser mais bem trabalhados com 

abordagem e processo de design.  

                                            
13 “The main use cases for visualization are exploration (where users do not know 
what is in the data) and presentation (where some result has to be communicated to 
others)”. 
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Segundo Moere (2005), existe uma relação complexa entre design e 

visualização de dados. O processo de criação de novas metáforas visuais 

para apresentação de informação e o desenvolvimento de novas formas de 

manipular essas metáforas é claramente um processo criativo de design. 

O raciocínio de design está sempre presente durante o desenvolvimento de 

visualizações e engloba o amplo espectro de decisões que influenciam todos 

os detalhes de uma visualização (MOERE; PURCHASE, 2011), de decisões 

inovadoras sobre a estrutura visual e os atributos dos dados, até as escolhas 

mais triviais, como palhetas de cores e tipografias. O desenvolvimento de 

visualizações de dados é caracterizado por um profundo pensamento de 

design. 

Devido a essa discussão, Moere e Purchase (2011) defendem que a 

visualização de dados é uma disciplina de design: 

Nosso argumento é que visualização de dados é uma disciplina de design, e, 

por ‘design’, não queremos nos referir simplesmente à ‘atenção para a 

estética’. Todos os aspectos de uma visualização são projetados, explícita ou 

implicitamente, consciente ou inconscientemente. [...] Todos os estágios do 

desenvolvimento de visualizações contêm pensamento de design (MOERE; 

PURCHASE, 2011, p.368, tradução nossa)14. 

Assim como o design, a visualização de dados também é uma atividade 

interdisciplinar. A execução de visualizações necessita de múltiplas áreas de 

conhecimento, como estatística, ciências da computação e artes gráficas 

(TUFTE, 2001). Além disso, a multiplicidade de domínios específicos, dos 

quais dados e tarefas de visualização podem vir, faz com que projetistas de 

visualização precisem trabalhar em conjunto com os mais diversos 

especialistas. 

                                            
14 “Our argument is that data visualization is a design discipline, and that with 
‘design’ we do not simply mean ‘attention to aesthetics’. All aspects of a visualization 
are designed, explicitly or implicitly, consciously or unintentionally. […] all the stages 
in a visualization pipeline entail design thinking”. 
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Durante a realização da pesquisa para esta tese, desenvolvemos o projeto 

‘Retórica Parlamentar’15. Esse trabalho buscou visualizar a ênfase temática 

dos deputados brasileiros durante seus discursos na Câmara. A visualização 

desenvolvida tem como objetivo auxiliar na comunicação e exploração dos 

principais tópicos discutidos pelos parlamentares durante seus mandatos. 

Uma imagem da visualização pode ser vista na Figura 8. 

 

Figura 8 — Visualização desenvolvida no projeto ‘Retórica Parlamentar’. Carli, 2013. 

Esse projeto foi desenvolvido em conjunto com os pesquisadores de Ciências 

Sociais da USP, Davi Moreira e Manoel Galdino. A parceria com esses 

pesquisadores reforça a característica interdisciplinar de visualização de 

dados. Tanto Moreira como Galdino trataram das especificidades do domínio 

                                            
15 Uma versão da visualização interativa desenvolvida no projeto pode ser acessada 
no endereço: http://retoricaparlamentar.com/ 
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do problema desse projeto, assim como da aquisição e da produção dos 

dados usados na visualização. 

Esse trabalho busca auxiliar a acessibilidade e comunicação da grande 

quantidade de discursos proferida na Câmara dos Deputados. Para esse 

projeto, foram adquiridos mais de 14 mil discursos, apenas do pequeno 

expediente. Tal quantidade de informação custa a ser consumida sem o uso 

de ferramentas ou auxílios externos. 

A complexidade e a quantidade do conhecimento humano estão em contínua 

expansão. O uso de gráficos pode auxiliar na organização, compreensão e 

comunicação de quantidades de informação cada vez maiores (MEGGS; 

PURVIS, 2006, p.125). A análise e a visualização de dados são importantes 

técnicas para auxiliar na compreensão da crescente quantidade de dados à 

nossa volta. 

Os 14 mil discursos adquiridos passaram por análise e modelamento, de 

forma que os principais tópicos dos discursos pudessem ser extraídos e a 

extensão dos usos deles pudesse ser quantificada e relacionada a 

deputados. 

Um dos principais desafios da visualização de dados é o desenvolvimento de 

metáforas visuais para representar dados e suas estruturas (MOERE, 2005; 

FRY, 2004), tornando a informação visível quando o seu contexto não dispõe 

de metáforas visuais. Portanto, um dos desafios desse projeto foi 

desenvolver um mapeamento entre o uso que os deputados faziam dos 

tópicos extraídos dos discursos e as marcas gráficas visuais que auxiliassem 

o consumo e a exploração dessa informação. 

Esse problema é complexo, pois esses dados podem ser mapeados 

visualmente de diversas formas e não é possível afirmar que existe uma 

solução mais correta que as outras. Temos, sim, soluções melhores ou 

piores, de acordo com contextos e recortes específicos. 
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Um dos contextos desse trabalho está em seu objetivo de auxiliar cidadãos a 

acessar os discursos dos deputados. Esse objetivo tem dois lados: auxiliar 

eleitores a encontrarem tópicos de seu interesse e descobrirem quais 

deputados mais discursam sobre eles; e poder verificar sobre quais tópicos o 

deputado em que votaram está discursando. 

Para poder atrair e ser útil aos diversos cidadãos brasileiros, essa 

visualização precisa ser acessível, simples de usar; ela também precisa 

chamar a atenção graficamente e conter componentes lúdicos para 

influenciar o engajamento. 

A visualização desenvolvida nesse projeto (Figura 8) utiliza um gráfico de 

círculos para representar os diversos tópicos presentes nos discursos dos 

deputados. Quanto maior o círculo, maior a relevância desse tópico nos 

discursos. Os deputados que discursaram sobre o referido tópico estão 

dentro desses círculos, os quais, ao serem clicados, se expandem e revelam 

uma série de outros círculos contidos neles, cada um com uma foto do 

candidato que representa. Quanto maior o círculo representado pelo 

deputado, maior a sua relevância para o tópico em questão. 

O design trata de criar e dar forma ao novo, conceber e planejar produtos que 

auxiliem os seres humanos (FALLMAN, 2005), assim como o que foi buscado 

nesse projeto, criando novas formas de tratar problemas complexos. Para 

isso, foi necessário um processo iterativo de conversa com os materiais e de 

externalização de modelos mentais. A complexidade dos problemas de 

design, assim como as especificidades do processo pelo qual ele busca 

soluções para esses problemas, será tratada nas próximas seções. 
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3 COMPLEXIDADE 

Existe uma complexidade inerente à atividade do designer, a começar pela 

dificuldade de definição e conceituação de sua própria atividade. O ato 

projetual de design foge a uma redução e definição concisa e não há uma 

única teoria que seja amplamente aceita para defini-lo (BUCHANAN, 1992).  

A dificuldade de definição do que é design está relacionada à falta de 

definição do processo criativo e à busca de soluções para problemas. O 

processo criativo resiste a planejamentos, não há receitas ou fórmulas finais 

para ele. Consequentemente, o processo de design não é linear, com um 

traçado previsível entre problema e solução. Ele acaba por ser um processo 

confuso, iterativo e recursivo (DUBBERLY, 2009). 

A complexidade do design está relacionada com os tipos de problemas 

tratados por ele e, consequentemente, com o processo pelo qual se busca 

solucioná-los. 

3.1 PROBLEMAS TRAIÇOEIROS 
Uma forma de abordar a complexidade inerente aos problemas de design é o 

conceito de problemas traiçoeiros (do inglês wicked problems) 16. Problemas 

traiçoeiros são problemas mal definidos, capciosos; o contrário de problemas 

bem definidos, que são domesticáveis e bem comportados.  

Problemas comportados possuem objetivos claros e regras bem definidas 

para lidar com eles. Para Coyne (2005, p.5), exemplos de problemas bem 

comportados são: a fatoração de uma equação quadrática, atravessar um 

labirinto, resolver o quebra-cabeça da torre de Hanói.  

                                            
16 Adotamos aqui a tradução introduzida por Barros (2013, p.32). 
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O quebra-cabeça da torre de Hanói possui três pilhas de discos coloridos de 

múltiplos tamanhos. O objetivo é mover os discos de uma pilha para outra, de 

forma a ordenar seu tamanho do maior para o menor. Os discos só podem 

ser movidos um por vez e nenhum disco pode ser colocado em cima de um 

disco menor (NEWELL; SIMON, 1972). Esse problema tem um objetivo claro 

e uma solução única, bem definida e testável. É possível solucioná-lo usando 

uma série de etapas conhecidas e, toda vez que essas etapas são aplicadas, 

o mesmo resultado é alcançado.  

Para Coyne (2005, p.6), problemas relevantes, como o design de um edifício 

ou a decisão de políticas de transporte, não se encaixam na categoria de 

problemas bem definidos e domesticados. Eles são, invariavelmente, 

traiçoeiros e livremente formulados. Coyne coloca que: “problemas traiçoeiros 

não são apresentados de forma objetiva, mas sua formulação depende, 

desde o início, do ponto de vista de quem os apresenta” (COYNE, 2005, p.6, 

tradução nossa)17. 

O conceito de problemas traiçoeiros foi proposto pela primeira vez por Rittel e 

Webber (1973), em um artigo sobre os dilemas em teorias gerais de 

planejamento. Os autores defendem que métodos e bases científicos usados 

para confrontar problemas de política social estão fadados a falhar, devido à 

natureza complexa desses problemas. Não é possível discutir soluções 

ótimas para problemas mal definidos, uma vez que eles não têm soluções no 

sentido de respostas definitivas e objetivas (RITTEL; WEBBER, 1973, p.155). 

Devido às suas especificidades, não é possível tratar problemas traiçoeiros 

como se fossem bem definidos, ou tentar domesticar um problema estranho 

forçando-o a uma objetividade que não o qualifica adequadamente. Rittel e 

Webber (1973, p.161) apresentam nove características de problemas 

                                            
17 “Wicked problems are not objectively given but their formulation already depends 
on the viewpoint of those presenting them”. 
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traiçoeiros, com o objetivo de ajudar a discutir e tratar de suas 

especificidades. Essas características são (tradução nossa)18: 

1. Não há uma formulação definitiva para problemas traiçoeiros. 

2. Não é possível saber quando problemas traiçoeiros foram resolvidos. 

3. Soluções para problemas traiçoeiros não são verdadeiras ou falsas, mas 

boas ou ruins. 

4. Não há testes imediatos e definitivos para soluções de problemas 

traiçoeiros. 

5. Toda solução para um problema traiçoeiro é uma operação única. 

6. Problemas traiçoeiros não apresentam uma descrição finita de potenciais 

soluções. 

7. Todo problema traiçoeiro é essencialmente único. 

8. Todo problema traiçoeiro pode ser considerado como sintoma de outro 

problema. 

9. A existência de discrepâncias na representação de problemas traiçoeiros 

pode ser explicada de diversas formas. A escolha da explicação 

determina a natureza da resolução do problema.  

Entre as características de problemas traiçoeiros, uma é relevante para uma 

discussão de design: esses problemas não possuem uma formulação 

definitiva, não possuem um fim definível e não possuem soluções definitivas.  

A falta de certezas faz com que não seja possível afirmar se soluções para 

problemas traiçoeiros estão corretas ou erradas, apenas se elas são 

melhores ou piores em relação a um contexto específico. 

                                            
18 “1. There’s no definitive formulation of a wicked problem; 2. Wicked problems have 
no stopping rule; 3. Solutions to wicked problems are not true or false, but good or 
bad; 4. There’s no immediate and no ultimate test of a solution to a wicked problem; 
5. Every solution to a wicked problem is a ‘one-shot operation’; 6. Wicked problems 
do not have an exhaustively describable set of potential solutions; 7. Every wicked 
problem is essentially unique; 8. Every wicked problem can be considered to be a 
symptom of another problem; 9. The existence of a discrepancy representing a 
wicked problem can be explained in numerous ways. The choice of explanation 
determines the nature of the problem’s resolution. 
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Para qualquer problema ‘bem comportado’, é possível definir, de forma 

completa, toda a informação necessária para se tratar e resolver o problema 

em questão. O mesmo não pode ser dito em relação a problemas traiçoeiros 

(RITTEL; WEBBER, 1973, p.161). Em problemas traiçoeiros, a formulação é, 

em si mesma, um problema, de forma que a busca por uma definição do 

problema está diretamente relacionada a como o problema pode ser 

considerado e tratado. 

Ao discutir as implicações causadas, para o design, pela proposição do 

conceito de problemas traiçoeiros, Coyne (2005, p.12) defende que:  

Para resumir, nós podemos ir além do que Rittel e Webber fizeram em seu 

artigo de 1973. Problemas traiçoeiros são a norma. São formulações 

domesticadas de análises profissionais que se destacam como desvios 

(COYNE, 2005, p.12, tradução nossa)19.  

Assim como Coyne, Buchanan (1992, p.12) também coloca que problemas 

traiçoeiros não são exceção em design. A compreensão deles sugere que há 

uma indeterminação fundamental em praticamente todos os problemas que o 

design trata, com exceção, talvez, dos problemas mais triviais. A prática de 

design é, em si, uma atividade complexa, devido às especificidades dos 

problemas de que trata. 

Essas características são também tratadas por Lawson (2005). Segundo o 

autor, problemas de design não podem ser exaustivamente definidos, pois 

são permeados por incertezas, tanto em relação a seus objetivos como em 

relação a suas prioridades (LAWSON, 2005, p.120). Devido a isso, não é 

possível esperar uma formulação estática para problemas de design e, sim, 

uma tensão dinâmica com suas possíveis soluções. 

Essa natural indefinição de problemas traiçoeiros e, consequentemente, 

problemas de design, tem como consequência uma não linearidade na 
                                            
19 “To summarize, we can go further than Rittel and Webber did in their 1973 article. 
Wickedness is the norm. It is tame formulations of professional analysis that stand 
out as deviation.” 
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relação entre os problemas e suas possíveis soluções. Essa relação é 

apontada por Dorst e Cross (2001, p.434):  

[...] o design criativo não é uma questão de primeiro definir o problema para, 

em seguida, buscar uma solução satisfatória. O design criativo está mais 

relacionado ao desenvolvimento e refinamento conjunto da formulação do 

problema e de ideias para sua solução (DORST; CROSS, 2001, p.434, 

tradução nossa)20. 

O processo de resolução de problemas, quando entendido como uma 

sequência de etapas lineares, parte do entendimento do problema e caminha 

em direção a uma solução. Vista dessa forma linear, a solução de um 

problema sempre será alcançada, sendo apenas uma questão de tempo até 

que seja atingida. Essa lógica de tratamento de problemas não se aplica a 

problemas traiçoeiros:  

Todo livro de engenharia de sistemas começa com uma enumeração das 

seguintes fases: ‘entender os problemas ou a missão’, ‘juntar informação’, 

‘analisar a informação’, ‘sintetizar a informação e esperar pelo salto criativo’, 

‘trabalhar a solução’. Para problemas traiçoeiros, contudo, esse tipo de 

esquema não funciona (RITTEL; WEBBER, 1973, p.162, tradução nossa)21.  

Processos de design não têm um fim definível. Segundo Lawson (2005), a 

falta de uma descrição definitiva para os problemas de design faz com que 

seu processo de resolução não tenha um final identificável. Além disso, e 

também talvez devido a isso, não há uma forma infalível e correta de se 

executar processos de design, em parte porque design, invariavelmente, 

envolve julgamentos subjetivos de valores (LAWSON, 2005, p.125). 
                                            
20 “[…] creative design is not a matter of first fixing the problem and then searching 
for a satisfactory solution concept. Creative design seems more to be a matter of 
developing and refining together both the formulation of a problem and ideas for a 
solution”. 
21 “Every textbook of systems engineering starts with an enumeration of these 
phases: ‘understand the problems or the mission,’ ‘gather information,’ ‘analyze 
information,’ ‘synthesize information and wait for the creative leap,’ work out the 
solution,’ or the like. For wicked problems, however, this type of schema does not 
work”. 
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Vemos essa discussão também em Schön (1992, p.11), quando aponta que o 

espaço de um problema de design não é algo dado com a tarefa a ser 

executada. “O designer constrói o mundo do design, no qual ele ou ela irá 

definir as dimensões do espaço do problema, e inventa as ações pelas quais 

tentará encontrar soluções” (SCHÖN, 1992, p.11, tradução nossa)22. Ou seja, 

a indefinição de problemas faz com que o designer precise construir seu 

entendimento sobre o problema e os meios pelos quais irá navegar nele. 

A impossibilidade de formulações definitivas de problemas de design também 

é vista na bibliografia especializada de design de visualização de dados. Na 

discussão de modelos de design, tanto Fry (2004), como Munzner (2009), 

como Sedlmair, Meyer e Munzner (2012) colocam que o processo de design 

de visualização de dados não é linear. Qualquer etapa pode levar a qualquer 

outra etapa e o problema é continuamente entendido e reformulado no 

decorrer do projeto. 

Lawson (2005) diz que problemas de design não podem ser 

compreensivamente estabelecidos. Disso decorre que não pode existir uma 

lista exaustiva com todas as possíveis soluções para esse tipo de problemas. 

Não existe uma solução ideal, mas uma gama de soluções aceitáveis. Isso 

significa que o processo de design não pode ser finito e com um final 

identificável, como em quebra-cabeças, por exemplo. 

Interessante observar que Sedlmair, Meyer e Munzner (2012) propõem uma 

caracterização de problemas de visualização de dados baseada na clareza 

da tarefa a ser executada e na localização da informação necessária para 

resolvê-la. Tarefas não completamente claras são, segundo os autores, as 

mais adequadas para serem tratadas através de metodologias de design. 

Tarefas completamente definidas e com informações digitalmente explícitas 

são passíveis de serem tratadas por técnicas matemáticas e de automação 

algorítmica. 

                                            
22 “[…] the designer constructs the design world within which he/she sets the 
dimensions of his/her problem space, and invents the moves by which he/she 
attempts to find solutions”. 
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A peculiaridade desse modelo para a discussão tecida até aqui é a da 

inversão do uso dos argumentos. Tanto Rittel e Webber (1973) como 

Buchanan (1992) buscavam defender que nem todos os problemas podem 

ser bem definidos e, por isso, certos problemas precisam ser entendidos e 

tratados de forma que se leve em conta sua complexidade. Enquanto que 

Sedlmair, Meyer e Munzner (2012) partem do pressuposto de que os 

problemas caminham em uma gradação de menos para mais definidos e que, 

quando os problemas não são claros, precisam ser tratados através de 

metodologias de design.  

Temos, então, que existem tipos de problemas que fogem a uma formulação 

definitiva, devido a essa característica de o processo de buscar soluções 

para eles não ser linear, finito, nem assertivo. Pelo fato de o problema ser 

mal definido, não é possível afirmar quais soluções são certas e erradas e, 

consequentemente, não é possível ter certeza quando o processo de busca 

por uma solução foi finalizado. 

Como vimos, problemas mal definidos não são uma exceção. Ao contrário, 

são a matéria-prima do processo de design. O ato projetual de design trata 

especificamente desse tipo de problemas (iremos nos aprofundar acerca das 

especificidades do processo de design para tratar problemas mal definidos 

nas próximas seções).  

Ao entender o nível de definição de problemas de visualização de dados 

como um gradiente que parte do pouco definido para o completamente 

definido, temos que os problemas mais bem definidos podem ser trabalhados 

através de algoritmos e funções matemáticas. Enquanto que os menos 

definidos são mais bem resolvidos através de metodologias de design, devido 

às suas especificidades. 

Essas características específicas dão aos problemas de design uma 

complexidade que precisa ser aceita e entendida, para que suas 

particularidades possam ser trabalhadas de forma eficaz e efetiva. Iremos 
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apresentar e discutir a complexidade inerente aos problemas de design e 

suas consequências na próxima seção. 

3.2 COMPLEXIDADE NOS PROBLEMAS DE DESIGN 
Como vimos, é da natureza dos problemas de design a impossibilidade de 

uma completa definição, uma vez que não dispõem de uma formulação 

definitiva. Ou, invertendo a constatação, temos que problemas que fogem a 

uma estrita definição são mais bem tratados através de processos e técnicas 

projetuais de design. 

Complexidade é uma característica essencial no processo de design 

(SCHÖN, 1992, p.7). Quando designers desenvolvem projetos, estão lidando 

com uma multiplicidade de domínios de conhecimento e cada um desses 

domínios possui diferentes qualidades e necessidades próprias. Entender a 

multiplicidade dessas relações e como agir sobre elas é um dos desafios dos 

projetos de design. 

A incerteza dos problemas de design está relacionada com sua 

complexidade. Vassão (2010, p.14) diz que, ao aceitar a complexidade, 

passamos a entender como é frágil a certeza de uma resposta assertiva. O 

entendimento da complexidade dos problemas mostra como soluções diretas 

e simples não se sustentam e não respondem adequadamente às 

necessidades desses tipos de problemas. 

O intricado aspecto dos problemas de design é também citado por Lawson: 

Devido a problemas de design serem tão multidimensionais, eles são também 

altamente interativos. [...] Essa interconexão de múltiplos fatores é a própria 

essência dos problemas de design, e não os fatores isolados. (LAWSON, 

2005, p.60, tradução nossa)23. 

                                            
23 “Because design problems are so multi-dimensional they are also highly 
interactive. [...] It is the very interconnectedness of all these factors which is the 
essence of design problems, rather than the isolated factors themselves” 
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Essa citação de Lawson aponta para a relevância da multiplicidade de fatores 

inter-relacionados em problemas de design, para a relação e a conexão entre 

múltiplas variáveis do projeto, e para como essa inter-relação caracteriza a 

própria essência dos problemas de design. Essa noção de múltiplas relações, 

interconexões e associações também faz parte da essência da definição de 

complexidade. 

A palavra complexidade vem do latim plectere: tecido, entrelaçado, 

intrincado. Complexus é o que é entrelaçado junto; complexidade é um tecido 

de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados (MORIN, 

2007:13). A complexidade tende a caracterizar sistemas com um arranjo 

intrincado, que não pode ser reduzido sem que perca suas características. 

Usando diretamente as palavras de Morin: 

Sua primeira definição não pode fornecer nenhuma elucidação: é complexo o 

que não pode se reduzir a uma palavra-chave, o que não pode ser reduzido a 

uma lei, nem a uma ideia simples. Em outros termos, o complexo não pode se 

resumir à palavra complexidade (MORIN, 2007, p.5). 

Ao contrário do não reducionismo da argumentação de Morin (2007) sobre 

complexidade, é possível dizer que a ciência clássica, como exemplificada 

pela mecânica newtoniana, é essencialmente reducionista. Ela reduz os 

fenômenos complexos aos seus mais simples componentes e, então, tenta 

descrever esses componentes de uma maneira completa, objetiva e 

determinista. 

A complexidade nega essa redução. Sistemas complexos como organismos, 

sociedades ou a internet possuem propriedades emergentes, propriedades 

que não podem ser reduzidas à mera característica de suas partes 

(HEYLIGHEN, 2008). A complexidade, então, não pode ser estritamente 

definida, mas, sim, situada entre ordem e desordem (HEYLIGHEN, 2008), ou 

entre maior e menor definição, maior e menor clareza. 

Sistemas complexos não são regulares e previsíveis, nem aleatórios e 

caóticos. Dawkins (2001, p.36) coloca que: “uma coisa complexa é algo cuja 
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existência não nos parece óbvia e, sim, demasiado improvável”. Essa 

improbabilidade está relacionada a como são intrincadas as relações de 

problemas complexos. 

Diferentemente de problemas simples, não há uma ciência unificada de 

sistemas complexos, não existe uma formulação definitiva para determinar ou 

solucionar esse tipo de problemas (MITCHELL, 2009, p.31). Em direto 

paralelo com essas argumentações sobre complexidade, temos que o design 

é também uma área na qual não há comum acordo sobre sua definição, uma 

vez que ele foge a reduções, mesmo com um contínuo esforço acadêmico 

para defini-lo (BUCHANAN, 1992). 

Uma das características da complexidade é a não linearidade. Na 

matemática, equações lineares são equações em que o resultado é igual à 

soma de suas partes. Equações lineares são tratáveis porque são modulares. 

Cada pedaço pode ser analisado e resolvido separadamente, e, finalmente, 

todas as soluções separadas podem ser recombinadas – literalmente 

colocadas juntas novamente – para dar a resposta correta ao problema 

original (STROGATZ, 2003, p.181). Em um sistema linear, o todo é 

exatamente igual à soma de suas partes. 

Sistemas lineares são situações em que as causas são proporcionais aos 

efeitos, as forças são proporcionais às respostas. Na matemática, a palavra 

linear se refere a essa proporcionalidade. Mas essas situações são 

idealizadas, recortes pontuais. A maioria dos fenômenos que encontramos na 

natureza, principalmente aqueles que apresentam comportamentos 

inesperados e complexos, não é linear (STROGATZ, 2003). Sistemas 

complexos emergem de comportamentos não lineares e essa não linearidade 

também possui um paralelo no processo de design. 

O design resiste ao tratamento através de etapas e métodos lineares. Esse 

tipo de esquematização não funciona com problemas traiçoeiros 

(BUCHANAN, 1992, p.12) e o processo de design entendido como um 

processo não linear é defendido por diversos autores (SCHÖN, 1992; 
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LAWSON 2005; CROSS, 2001; MUNZNER, 2009; SEDLMAIR et al. 2012). 

Iremos nos aprofundar acerca das especificidades desse processo nas 

próximas seções, mas é interessante levantarmos aqui a relação entre essa 

não linearidade e a complexidade dos problemas de design: 

A sequência real do pensamento de design e da tomada de decisões não é um 

processo simples e linear; [...] os problemas enfrentados pelos designers, na 

prática, não se submetem a nenhuma análise linear ou síntese propostas até 

hoje (BUCHANAN, 1992, p.12, tradução nossa)24. 

Isso acontece porque, no processo de design, suas partes, elementos, 

etapas e fatores se influenciam mutuamente, assim como em sistemas não 

lineares matemáticos. Sua interconexão é a essência dos problemas de 

design (LAWSON, 2005, p.60). Em design, a interação entre os ingredientes 

é tão relevante quanto os próprios ingredientes (BUXTON, 2007, p.202). O 

processo criativo no design não pode ser descrito como uma linha reta. Ele 

toma forma em cada contexto a partir de uma densa relação entre diversos 

fatores. 

O comportamento inesperado de sistemas complexos emerge, assim como 

no processo de design, da não linearidade da interação de suas partes. 

As qualidades inatas de vários sistemas sociais tendem a produzir 

complexidade. Agentes sociais, sejam eles abelhas, pessoas ou robôs, 

encontram-se emaranhados entre si numa rede de conexões.  [...] O resultado 

de tal sistema é que a interação entre os agentes torna-se altamente não 

linear, o sistema fica difícil de ser decomposto, e a complexidade acontece 

(MILLER; PAGE, 2007, p.30, tradução nossa)25. 

                                            
24 “The actual sequence of design thinking and design making is not a simple linear 
process; […] the problems addressed by designers do not, in actual practice, yield to 
any linear analysis and synthesis yet proposed”. 
25 “The innate features of many social systems tend to produce complexity. Social 
agents, whether they are bees or people or robots, find themselves enmeshed in a 
web of connections with one another. [...] The result of such a system is that agent 
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Durante a discussão de problemas de design e sua complexidade, Alexander 

(1964) defende que: 

[...] nós não deveríamos esperar poder dar uma descrição unitária no contexto 

de casos de problemas complexos: se pudéssemos fazê-lo, não haveria 

problemas de design (ALEXANDER, 1964, p.21, tradução nossa)26. 

Ou seja, problemas de design existem devido à sua complexidade. A 

impossibilidade de sua definição está relacionada à sua natureza. Existe 

sempre um conhecimento incompleto em problemas de design, e isso é uma 

característica própria da sua complexidade (VASSÃO, 2010, p.74). Essa 

característica leva o projetista a encarar o projeto como pergunta, e a aceitar 

sua complexidade como oportunidade de experimentação:  

Assim como a ciência é incompleta, o projeto também deveria aceitar-se como 

tal: não é possível uma entidade em sua inteireza a partir de um único esforço 

de projeto e realização (VASSÃO, 2010:121). 

É interessante notar como o design é uma área essencialmente 

interdisciplinar (CROSS, 2001, p.54), tanto pelo uso que faz de diversos 

conhecimentos na busca por soluções para seus problemas, como pelo 

conhecimento e habilidades específicas do designer, que são independentes 

dos diversos domínios profissionais em que o designer atua (CROSS, 2001, 

p.54).  

Por causa dessa interdisciplinaridade, Cardoso (2004, p.168) diz que a 

atividade de design hoje é voltada para a enorme complexidade de um 

mundo constituído por sistemas artificiais e redes interligadas de produção. 

Ou seja, o design é capaz de auxiliar na crescente complexidade do 

conhecimento humano, e dos sistemas que emergem ao redor dela. 

                                                                                                                             
interactions become highly nonlinear, the system becomes difficult to decompose, 
and complexity ensues” 
26 “[…] we should not really expect to be able to give a unitary description of the 
context for complex cases: if we could do so, there would be no problems of design”. 
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A partir desse amplo grupo de colocações, podemos definir melhor o paralelo 

entre a impossibilidade de definição de problemas de design e a 

impossibilidade de redução de questões complexas. Problemas traiçoeiros e, 

consequentemente, problemas de design fogem a uma definição finita. Forçar 

uma definição, nesse caso, é impor-lhes uma redução que, inevitavelmente, 

descaracteriza o problema, porque o complexo não pode ser reduzido a uma 

lei, uma forma.  

Trabalhando nossa dedução pelo lado oposto, temos a caracterização de que 

o complexo é constituído por uma multiplicidade de partes associadas e, ao 

mesmo tempo, inseparáveis, e isso leva às suas especificidades, como a de 

não redução. Isso porque as partes do complexo não podem ser quebradas e 

analisadas separadamente. Projetando essa característica em nossos 

problemas traiçoeiros, temos que devem ser formados de uma multiplicidade 

de questões, as quais não podem ser separadas, mas precisam ser tratadas 

juntas, o que os torna complexos. 

Como o processo de design trabalha a complexidade de seus problemas sem 

reduzi-los ou forçar-lhes uma definição? Vamos discutir esse questionamento 

na próxima seção. 
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4 PROCESSO DE DESIGN 

Discutimos, previamente, sobre a impossibilidade de formulações definitivas 

de problemas de design (RITTEL; WEBBER, 1973; COYNE, 2005), e sobre 

como essa impossibilidade está ligada à sua complexidade. Problemas de 

design tendem a ser constituídos por uma multiplicidade de variáveis e 

questionamentos, os quais não podem ser reduzidos ou simplificados sem 

que o problema tratado seja descaracterizado. 

Além de não ser possível reduzir problemas de design, eles não são lineares 

(SCHÖN, 1992; LAWSON 2005; CROSS, 2001; MUNZNER, 2009; 

SEDLMAIR et al. 2012). Ou seja, não existe um processo sequencial, com 

começo, meio e fim, capaz de tratar, de forma garantida, os problemas 

traiçoeiros típicos de design (BUCHANAN, 1992). Devido à complexidade de 

suas relações, eles não são trabalháveis através de uma ação linear que 

parta do entendimento do problema, passe pela análise e, invariavelmente, 

chegue à solução. 

Devido a essa não linearidade, é impossível reduzir o processo de design a 

uma série de passos que podem ser reproduzidos, seguidos e reaplicados 

em novos projetos. Essa impossibilidade de redução é relacionada, por 

Moere (2011), às características intrínsecas da especialidade do projetista. O 

designer tende a adquirir sua perícia após anos refinando o domínio de seu 

ofício. Esse refinamento e essa relação com o material, adquiridos pelo 

designer, são muito difíceis, se não impossíveis, de serem reduzidos e 

reproduzidos em uma série de passos. 

O processo de design visa a tratar de problemas complexos, os quais são 

formados por uma multiplicidade de questões e variáveis densamente 
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entrelaçadas. Problemas mal definidos (e que nunca serão definitivamente 

formulados), problemas em que não há uma assertividade incontestável para 

suas soluções (RITTEL; WEBBER, 1973). 

Diversas áreas e disciplinas se utilizam do processo de design para buscar 

soluções para os seus problemas. Dubberly (2005) coloca que diversas 

pessoas, ao projetarem, fazem uso de um pensamento de design: uma 

professora ao arrumar as mesas para uma discussão; um empresário 

planejando um negócio; ou uma equipe construindo um foguete. Os seus 

resultados, assim como seus objetivos e a mídia de seus projetos, são 

diferentes, mas o que todos têm de similar é o processo seguido e o fato de 

estarem todos fazendo design (DUBBERLY, 2005, p.4). 

O ato de buscar respostas para problemas de design é entendido por Schön 

(1992) como uma conversa reflexiva (do inglês reflective conversation). Na 

conversa reflexiva, o designer ‘vê, age e vê novamente’ (do inglês see, 

moves and sees again). O designer vê e entende representações dos 

problemas; a partir do que vê, age sobre essas representações, 

transformando-as e modificando-as; e, a partir dessas ações, vê novamente 

as representações e continua a desenvolver uma compreensão dos 

problemas (SCHÖN, 1992, p. 5). 

Esse ciclo de análise e ação se dá, de acordo com Schön (1992), a partir de 

representações do problema. Essas representações podem ser formadas por 

textos, imagens, desenhos, entre outros. Ao ver e agir sobre as 

representações, o designer entende o problema e busca soluções; de forma 

progressiva, ele define o espaço do problema e as soluções do design. 

Na conversa reflexiva, o designer vê representações e, através delas, 

constrói o seu entendimento sobre o problema a ser resolvido e possíveis 

soluções para ele. A partir desse entendimento, o designer age sobre as 

representações, modificando-as e transformando-as. Essas ações geram 

novas representações, que o designer usa para continuar construindo seu 

entendimento do problema e de possíveis soluções. 
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O processo de design é visto por Lawson (1995, p.49) como uma negociação 

entre problema e solução, em vez de um processo linear que vai do 

entendimento do problema ao desenvolvimento da solução. Nessa 

negociação, problema e solução são vistos como dois lados de uma mesma 

moeda, de forma que, ao entender melhor o problema, é possível entender 

melhor o espaço das soluções e, ao entender melhor as possíveis soluções, 

consequentemente, o problema se torna mais claro. 

Essa negociação entre problema e solução em design se dá, segundo 

Lawson (2005), através de três atividades: análise, síntese e avaliação. 

Durante o processo de design, o projetista passa, repetidamente, pela 

análise, a síntese e a avaliação de múltiplas questões do projeto, e, nesse 

processo, o problema e sua solução emergem juntos. Na Figura 9 podemos 

ver um diagrama desse processo proposto por Lawson:  
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Figura 9 — Diagrama da relação entre problema e solução no processo de design, 

Lawson, 2005, p.49. 

O autor atenta para o fato de que esse mapa não deve ser lido de maneira 

literal, já que é uma simplificação de um modelo mental muito mais complexo. 

Ainda assim, a conceituação de como diversas partes do processo de design 

estão em fluxo e são inter-relacionadas é de extrema relevância para esta 

tese. 

O design criativo não é simplesmente a definição de um problema seguida 

pela busca por uma solução satisfatória para ele. Dorst e Cross (2001, 

p.434), ao tratarem da relação entre problema e solução no processo de 

design, defendem que:  

[...] o design parece estar mais relacionado à questão de desenvolver e refinar 

juntos tanto a formulação do problema como ideias para sua solução, com 
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uma constante interação entre processos de análise, síntese e avaliação entre 

dois espaços de design – o espaço do problema e o espaço da solução 

(DORST; CROSS, 2001, p.434, tradução nossa)27. 

O processo de design não gera um salto do problema para a solução, mas 

deve ser visto mais como a construção de uma ponte entre eles, uma 

conexão entre o espaço do problema e o espaço das soluções (CROSS; 

CLAYBURN CROSS, 1998). Essa relação entre problema e solução no 

processo de design faz parte do modelo proposto por Maher et al. (1996), no 

qual o ato projetual é uma ‘coevolução’ entre o espaço do problema e o 

espaço da solução no processo de design. Esses espaços ‘coevoluem’ 

juntos, através de múltiplas trocas de informação. 

Parte da relação entre problema e solução pode ser exemplificada, segundo 

Lawson (2005), pelo fato de clientes e designers normalmente acharem mais 

fácil descrever seus problemas através de referências a soluções pré-

existentes, das quais eles já possuíam conhecimento prévio. É mais fácil 

explicar um problema de design através de suas possíveis soluções. Isso 

demonstra como problemas tomam uma forma mais clara quando 

relacionados a um grupo de possíveis soluções.  

Problemas de design ganham definição quando em par com soluções, mas, 

ao mesmo tempo, essa definição demonstra a natureza contextual de 

problemas mal definidos. Como colocado nas características de problemas 

traiçoeiros, a escolha da explicação do problema leva à determinação da 

natureza de sua resolução (RITTEL; WEBBER, 1973) e, com isso, temos um 

ciclo de dependências. 

4.1 ESPAÇO DO PROBLEMA E ESPAÇO DA SOLUÇÃO 
De acordo com a teoria proposta por Newell e Simon (1972), um ser humano 

que resolve problemas é entendido como um sistema de processamento de 
                                            
27 “[…] design seems more to be a matter of developing and refining together both 
the formulation of a problem and ideas for a solution, with constant iteration of 
analysis, synthesis and evaluation processes between the two notional design 
‘spaces’ — problem space and solution space”. 
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informação que contém um problema. O ambiente da tarefa é o ambiente que 

inclui o problema, no qual o sistema de processamento de informação opera. 

Por último, o espaço do problema é a formalização da estrutura de 

processamento moldada pelas características do sistema de processamento 

da informação e pelo ambiente da tarefa. 

Na busca por formalizar uma hipótese e propor uma definição para ‘espaço 

do problema no design’, Goel e Pirolli (1992) partem da teoria de Newell e 

Simon (1972). Os autores definem o espaço do problema em termos de 

estados de resolução do problema, operadores que movem a busca de 

soluções de um estado para o próximo.  

Ou seja, para esses autores, o espaço do problema contém estados para 

possíveis resoluções do problema e as ações de transformação entre esses 

estados são chamadas de operações. Essas operações entre os estados, 

mesmo que não explicitamente definidas, também podem ser consideradas 

partes do espaço do problema, pois, ao final, emergem de bem sucedidas 

mudanças de estado. 

O espaço do problema pode ser entendido como um enquadramento do 

problema de design a ser resolvido. Nesse espaço, o designer esboça os 

limites da problemática da situação a ser tratada, seleciona relações e 

características para focar sua atenção e impõe uma coerência para guiar 

suas próximas ações (SCHÖN, 1988). 

Nos problemas a serem resolvidos através da ação projetual do designer, o 

espaço do problema não é algo dado junto com a tarefa a ser resolvida. O 

designer precisa construir o espaço do problema, suas dimensões e as ações 

pelas quais irá tentar buscar soluções (SCHÖN, 1992, p.11). O espaço do 

problema é parte, então, do processo de design e da busca por soluções.  

Esse entendimento do espaço do problema, como sendo definido e criado 

durante o processo de design, sustenta a ideia de como problemas de design 

são naturalmente mal definidos e como as resoluções para eles são 
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contextuais. O espaço do problema é dimensionado e navegado pelo 

designer, e, enquanto possíveis soluções emergem, o espaço do problema 

ganha definição.  

Assim como problema e solução são dois lados da mesma moeda 

(LAWSON, 2005), temos, em decorrência deles, o espaço do problema e o 

espaço da solução, os quais também são inter-relacionados e 

interdependentes. Esses espaços ‘coevoluem’ durante o processo de design, 

e essa ‘coevolução’ é descrita por Dorst e Cross (2001):  

Os designers começam pela exploração do espaço do problema e procuram, 

descobrem ou reconhecem uma estrutura parcial. Essa estrutura é, então, 

usada pelos designers para prover uma estruturação também parcial para o 

espaço da solução. Os designers consideram as implicações dessa estrutura 

parcial no espaço da solução, usam-na para gerar algumas ideias iniciais na 

forma de conceitos de design e, então, estendem e desenvolvem a estrutura 

parcial. Eles transferem a estrutura parcialmente desenvolvida de volta para o 

espaço do problema e, novamente, consideram as implicações e extensões 

dessa estrutura para esse problema. O objetivo é criar uma combinação 

apropriada entre problema e solução (DORST; CROSS, 2001, tradução 

nossa)28. 

Os ciclos entre problema e solução, espaço do problema e espaço da 

solução, são ciclos iterativos de desenvolvimento progressivo. Essa iteração 

é uma conversa estrutural que, no seu cerne, é composta por ações de ‘ver-

agir-ver’, uma conversa reflexiva (SCHÖN, 1992).  

                                            
28 “The designers start by exploring the problem space, and find, discover, or 
recognize a partial structure. That partial structure is then used to provide them also 
with a partial structuring of the solution space. They consider the implications of the 
partial structure within the solution space, use it to generate some initial ideas for the 
form of a design concept, and so extend and develop the partial structuring. They 
transfer the developed partial structure back into the problem space, and again 
consider implications and extend the structuring of the problem space. Their goal is 
to create a matching problem-solution pair.” 
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Segundo Schön (1992), essa conversa estrutural iterativa permite ao 

designer trabalhar a complexidade do problema, bem como suas incertezas e 

multiplicidades. Além disso, ela aproveita e potencializa a capacidade notável 

dos seres humanos de reconhecer mais nas consequências de suas ações 

do que poderia ser esperado ou previsto inicialmente. 

A conversa reflexiva de ‘ver-agir-ver’ efetuada pelo designer durante o ato 

projetual se dá entre o designer e as representações do projeto, ou seja, 

entre o projetista e os meios materiais do projeto sendo desenvolvido. Os 

ciclos de análise, síntese e avaliação acontecem enquanto o designer vê e 

age sobre os meios materiais utilizados para representar os problemas e as 

soluções do projeto. 

Essa troca com os meios materiais é uma troca com os suportes e 

representações típicos de um projeto de design. Cross (1990), ao discorrer 

sobre a natureza da habilidade do designer, destaca a importância do 

constante uso de desenhos durante o processo de design. Segundo o autor, 

“desenhos dos mais diversos tipos são usados extensivamente como meio de 

modelagem para avaliar projetos” (CROSS, 1990, p.127, tradução nossa)29.  

Tanto o espaço do problema como o espaço da solução no processo de 

design podem ser entendidos como espaços de possibilidades, espaços 

construídos pelo designer de acordo com o seu entendimento do problema e 

das soluções que ele iterativamente propõe. Esses espaços contêm diversas 

possibilidades e, através de suas ações, o projetista busca navegar por eles. 

A definição de design e, consequentemente, de processo de design proposta 

por Sedlmair, Meyer e Munzner (2012) se utiliza dessa conceituação de 

espaço de possibilidades e é altamente relevante para esta tese, devido à 

clareza alcançada na sintetização de múltiplos conceitos que vêm sendo 

discutidos aqui. Os autores colocam que:  

                                            
29 “[…] drawings of various kinds are the most extensively used modeling medium for 
evaluating designs”. 
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Design é o processo criativo de procura em um vasto espaço de 

possibilidades, para se escolher uma de várias boas soluções possíveis, em 

um contexto bem maior de diversas más escolhas. Projetos bem sucedidos 

normalmente requerem a explícita consideração de múltiplas alternativas e um 

profundo conhecimento do espaço de possibilidades (SEDLMAIR; MEYER; 

MUNZNER, 2012, tradução nossa)30. 

De acordo com os autores, o processo de design é uma busca pela melhor 

solução para um projeto em um espaço com diversas possibilidades. Essa 

busca, para ser bem sucedida, requer que o designer tenha consciência 

explícita dessas múltiplas possibilidades, assim como do espaço que as 

contém. 

4.2 PROCESSO DE DESIGN DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS 
Visualização é o uso de representações visuais para auxiliar no processo 

cognitivo de compreensão de dados (CARD; MACKINLAY; 

SCHNEIDERMAN, 1999). Visualizações são transformações de dados em 

representações visuais (CHEN; FLORIDI; BORGO, 2013, p.6), ou seja, o 

design de visualizações é o processo de mapear dados em marcas gráficas. 

O desenvolvimento de visualizações necessita de dados, os quais serão 

transformados em representações visuais interativas. 

Tanto Munzner (2009) como Sedlmair, Meyer e Munzner (2012) sugerem que 

o processo de design de visualizações começa antes mesmo do recebimento 

dos dados para os gráficos, na caracterização do domínio do problema a ser 

resolvido pela visualização.  

Como exemplos de domínios do problema de visualização, podemos citar a 

microbiologia, as finanças, a logística de entregas, etc. A caracterização do 

domínio do problema está relacionada ao aprendizado de suas relações e 

                                            
30 “Design is the creative process of searching through a vast space of possibilities to 
select one of many possible good choices from the backdrop of the far larger set of 
bad choices. Successful design typically requires the explicit consideration of 
multiple alternatives and a thorough knowledge of the space of possibilities”. 
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especificidades, como entender os tipos de tarefas realizadas nesse domínio, 

as características dos dados usados, entre outros.  

Diferentes áreas do conhecimento possuem diferentes objetivos, diferentes 

tarefas que podem ser auxiliadas pelo uso de visualizações. O designer 

precisa entender as especificidades da área para a qual está produzindo as 

visualizações, de forma que a visualização produzida execute, da melhor 

forma possível, as tarefas dessa área: 

[...] é essencial aprender sobre o domínio-alvo e sobre suas práticas, 

necessidades, problemas e requerimentos dos especialistas, a fim de 

descobrir quando e se visualizações podem trazer novas compreensões e 

descobertas (SEDLMAIR; MEYER; MUNZNER, 2012, tradução nossa)31. 

Essa caracterização está relacionada a entender o problema a ser resolvido 

dentro de um domínio e grupo de usuários específicos. Dados de 

visualização podem vir das mais variadas áreas e as especificidades de cada 

área influenciam a forma como os dados são entendidos e caracterizados, e 

como as tarefas a eles relacionadas são executadas. Para o projeto de 

visualizações de dados é necessário o completo entendimento dos dados 

que serão utilizados no projeto (PRETORIUS; WIJK, 2009).  

A aquisição dos dados é considerada por Fry (2004) uma tarefa específica de 

ciências da computação. Essa aquisição se refere à obtenção dos dados, 

seja pela internet ou através de arquivos no disco local. Pode ser simples, 

quando os dados estão prontamente disponíveis em arquivos de texto bem 

formatados. E pode também ser extremamente complicada, quando, por 

exemplo, os dados estão distribuídos em amplos e complexos sistemas de 

informação (FRY, 2004). 

4.2.1 TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS 

                                            
31 “[…] it is essential to learn about the target domain and the practices, needs, 
problems, and requirements of the domain experts in order to discover if and how 
visualization can enable insight and discovery”. 
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Dados adquiridos precisam ser operados e transformados antes de serem 

mapeados em marcas gráficas. Segundo Munzner (2014), essa 

transformação está relacionada a: 

[...] mapear os problemas e dados do vocabulário de um domínio específico 

em uma descrição mais genérica e abstrata, que é o vocabulário das ciências 

da computação (MUNZNER, 2014, tradução nossa)32. 

O processo de transformação de dados é chamado por Kandel et al. (2011) 

de ‘disputa com os dados’ (do inglês data wrangling), devido à dificuldade 

inerente ao trabalho para sua transformação. A ‘disputa com os dados’ é um 

processo iterativo de exploração e transformação de dados para permitir sua 

análise. Em outras palavras, a ‘disputa com os dados’ é o processo de 

preparar os dados para serem usados. 

Dados brutos podem ser recebidos em diversas formas: planilhas eletrônicas, 

arquivos de texto, tabelas, banco de dados, entre outros. A estratégia usual é 

transformar esses dados através da aplicação de operações em grupos de 

relações mais estruturados e, portanto, mais fáceis de serem mapeados em 

formas visuais (CARD; MACKINAY; SCHNEIDERMAN, 1999). 

A operação de dados é definida por Fry (2004) como a transformação de 

dados em estruturas que possam ser usadas por visualizações. É a mudança 

dos dados para um formato que contenha o significado de como cada parte 

desses dados será usada. Se uma parte dos dados representa texto, 

números ou estruturas hierárquicas, ela precisa ser formatada como tal. 

Estruturas de dados não uniformes acabam precisando de mais lógica para 

descrever suas transformações em formatos usáveis. 

Diferentes tipos de dados são importantes devido às suas qualidades e 

especificidades (CARD, 1997). Textos têm suas próprias operações 

características de manipulação de caracteres; números têm operações 

                                            
32 “[…] map problems and data from the vocabulary of the specific domain into a 
more abstract and generic description that is in the vocabulary of computer science”. 
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matemáticas; objetos e listas têm operações de manipulações de suas 

hierarquias. 

Parte das transformações e operações é feita para ‘limpar’ os dados. Dados 

brutos, normalmente, contêm erros, problemas e inconsistências que 

precisam ser corrigidos antes de serem analisados e visualizados. Problemas 

nos dados podem ser organizados em três amplas categorias: dados 

ausentes, dados incorretos e representações inconsistentes (KANDEL et al., 

2011). Após encontrar a fonte do erro, os dados precisam ser transformados, 

para que o erro seja corrigido.  

Transformações de dados, segundo Kandel et al. (2011), podem ser definidas 

em três categorias: sintática, estrutural ou semântica. 

Transformações sintáticas referem-se à análise (do inglês parsing) ou à 

reformatação dos dados, para garantir que possam ser lidos. Transformações 

estruturais referem-se a modificações de esquema. Transformações 

semânticas referem-se ao significado dos conceitos e às restrições no 

esquema, como mapear causas de morte através de classificações (KANDEL 

et al., 2011, p.274, tradução nossa)33. 

As transformações sintáticas tratam de transformar valores em um 

determinado tipo (como textos, números, datas), de forma que eles possam 

ser lidos e operados de acordo a sintática advinda de seu domínio de 

problema. Transformações estruturais modificam a organização dos dados, a 

hierarquia e a nomenclatura de seus valores, os agrupamentos de suas 

propriedades e as relações impostas sobre elas.  

Por último, as transformações semânticas tratam dos significados por trás 

dos dados, das mudanças em relação ao que os dados significam e 

representam. Por exemplo, valores de temperatura em graus Celsius podem 

                                            
33 “Syntactic transformations refer to parsing or reformatting data to ensure they can 
be read. Structural transformations refer to schema modifications. Semantic 
transformations refer to the meaning of the concepts and constraints in the schema, 
such as mapping causes of death across classifications”. 
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ser transformados, semanticamente, em Fahrenheits; valores qualitativos, 

como ‘bom’, ‘médio’ e ‘ruim’, podem ser transformados em uma escala 

numérica equivalente. 

De acordo com Pretorius e Wijk (2009), o design de visualizações de dados 

precisa levar em conta não apenas os requerimentos dos usuários e as 

especificidades de seu domínio. Ele precisa também considerar os dados em 

si, seu formato, tipologia e possibilidades de transformações. Os autores 

colocam que dois aspectos precisam ser continuamente questionados pelos 

designers durante o ato projetual: “O que o usuário quer ver?” e “O que os 

dados querem ser?” (PRETORIUS; WIJK, 2009, tradução nossa)34. 

O processo de transformação de dados é descrito por Chi e Riedl (1998) 

como o processamento de dados brutos em abstrações analisáveis, as quais 

são muitas vezes reduzidas e modificadas novamente nas transformações 

focadas para preparação dos mapeamentos gráficos. Segundo Chi (2000), 

transformações no processo de visualização podem executar três tipos de 

operações: operar a criação de formas analíticas a partir de valores, reduzir 

essas formas analíticas em estruturas visualizáveis e mapear essas 

estruturas visualizáveis em propriedades gráficas.  

Os operadores de transformação propostos por Chi (2000) partem do valor 

recebido e o modificam até a constituição de sua representação gráfica. Um 

diagrama de sua aplicação pode ser visto na Figura 10. 

                                            
34 “’What the user want to see?’ and ‘What do the data want to be?’”. 
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Figura 10 — Diagrama de aplicação de operadores de transformação de dados. Chi, 

2000. 

O aspecto da transformação voltada para a preparação de dados para 

visualizações é um componente ativo do design gráfico das visualizações. 

Isso porque muitas das decisões feitas sobre as marcas gráficas das 

visualizações dependem da transformação e da derivação de novos dados 

(SEDLMAIR; MEYER; MUNZNER, 2012). Ou seja, um dos importantes 

aspectos das operações de dados é a transformação dos dados brutos em 

tipos e estruturas de dados que possam ser trabalhados por técnicas de 

visualização (MUNZNER, 2009). 

O processo de operar e transformar dados para visualizações é a etapa mais 

difícil de ser efetuada no design de visualizações. Vários designers pulam o 

entendimento do problema, assumem que a abstração e a estruturação dos 

dados que vêm, inicialmente, à sua cabeça são as corretas e vão diretamente 

para a camada de codificação visual, pois assumem que esse é o único 

problema real ou interessante de ser resolvido (MUNZNER, 2009).  
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A abstração e estruturação dos dados é uma etapa difícil de ser realizada no 

processo de design de visualizações, mas, ao mesmo tempo, é de extrema 

importância, pois sua boa aplicação amplia o espaço de possibilidades do 

projeto e os meios de se navegar por ele. 

A transformação de dados é de grande relevância, pois permite derivar novos 

dados, novas estruturas e novas possibilidades de análise. Sobre essa 

situação, Munzner (2014) coloca que: 

O grupo de dados dado a você, designer de visualização, não é o final da 

história: os atributos originais podem ser transformados em novos atributos 

derivados, os quais podem ser usados para criar espaços derivados. Esse tipo 

de transformação é a prática usual, não a exceção. [...] A habilidade de criar 

dados derivados e transformados expande, em muito, seu grupo de 

possibilidades quando escolhendo as abstrações dos dados a serem usadas 

em projetos de visualização. Similarmente, ao analisar o design de um sistema 

de visualização existente, entender como o designer escolheu as 

transformações aplicadas a um grupo de dados deve ser o pilar de sua análise 

(MUNZNER, 2014, p.61, tradução nossa)35. 

Uma variedade de transformações de dados pode ser necessária durante o 

processo de design. Exemplos incluem reformatações, extrações, correção 

de valores extremos, conversão de tipos, mapeamento de esquemas, entre 

outros (KANDEL et al., 2011). Essas transformações limpam, reconfiguram e 

modificam os dados, preparando-os para serem mapeados em marcas 

gráficas e usados para resolver os problemas de visualizações tratados. 

                                            
35 “The dataset as given to you, the visualization designer, is not the final story: the 
original attributes can be transformed into new derived attributes, which can be used 
to create derived spaces. This kind of transformation is the usual practice, not the 
exception. […] The ability to create derived and transformed data greatly expands 
your set of choices when choosing the data abstraction to use in a visualization 
design. Similarly, when considering the design of an existing visualization system, 
understanding how the original designer chose to transform the given dataset should 
be the cornerstone of your analysis”. 
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Através da aplicação de transformações, atributos derivados e espaços 

derivados são criados. Espaços derivados são abstrações de dados que 

contêm quaisquer atributos derivados, ou uma mistura de valores originais e 

derivados. O nome enfatiza que a abstração de dados escolhida pelo 

designer de visualização é uma transformação do grupo de dados recebidos 

originalmente (MUNZNER, 2014). 

Acreditamos que os espaços derivados podem ser entendidos da mesma 

forma que os espaços de possibilidades do processo de design. O espaço de 

possibilidades é construído pelo designer, através do entendimento que 

desenvolve do problema a ser resolvido e de possíveis soluções para ele. 

Diversas soluções boas e ruins estão contidas nos espaços de 

possibilidades, e cabe ao designer navegar por eles, e encontrar e avaliar as 

soluções. 

Os espaços derivados das operações de transformações também contêm 

diversas soluções, no formato de estruturas e valores de dados derivados. O 

designer navega por esse espaço através da operação de transformações, 

que são as ações do designer e os dados do material em que ele está 

trabalhando. 

A estrutura e o formato dos dados é o esqueleto por detrás das visualizações. 

As marcas gráficas que podem ser utilizadas em uma visualização, e como 

essas marcas podem ser organizadas e agrupadas, dependem de como os 

dados são estruturados. Logo, a manipulação da estrutura de dados leva, 

indiretamente, à manipulação de como e quais marcas gráficas podem ser 

utilizadas em um projeto.  

Os dados recebidos pelo designer de visualizações não são objetos 

imutáveis que precisam simplesmente ser codificados visualmente. A escolha 

da abstração dos dados é uma parte-chave do projeto de visualizações. A 

escolha de uma abstração apropriada normalmente requer a transformação 

dos dados originais em novas estruturas e valores. 
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Existe uma forte relação entre a forma dos dados e o que pode ser feito com 

eles. Os designers de visualização não estão limitados aos dados disponíveis 

em um projeto, os quais podem ser transformados nas mais diversas formas 

para tratar as tarefas a serem resolvidas (MUNZNER, 2014, p.70). 

4.2.2 MAPEAMENTO VISUAL 

O design do mapeamento das marcas gráficas é desenvolvido a partir da 

transformação dos dados. O mapeamento gráfico cria representações visuais 

para os dados em relação à sua estrutura e às propriedades de seus valores 

(FRY 2004). De acordo com os tipos dos valores em um grupo de dados e as 

estruturas que os contêm, esses dados podem ser mapeados e 

representados em diferentes marcas gráficas. 

Esse processo de representação é exemplificado por Fry (2004) com uma 

lista de dados de códigos postais americanos e sua visualização. Na Figura 

11, temos uma parte da tabela de dados usada por Fry. Nesse exemplo, a 

primeira coluna contém uma lista dos códigos postais americanos, a segunda 

e a terceira coluna apresentam a latitude e a longitude de cada um desses 

códigos postais, e as duas últimas colunas trazem informações sobre a 

cidade e o estado dos códigos postais. 
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Figura 11 — Parte da tabela de dados de códigos postais americanos. Fry, 2004. 

Os dados dos códigos postais americanos da Figura 11 podem ser 

visualizados de diversas maneiras, e podem também ser transformados em 

novos valores e estruturas, criando uma gama ainda maior de possibilidades 

de visualização. Fry decidiu por visualizar as coordenadas de latitude e 

longitude dos códigos postais, para mostrar a dispersão delas pelos Estados 

Unidos e ajudar na compreensão de como esses códigos são agrupados 

geograficamente. 

Os valores de latitude e longitude foram mapeados nas dimensões ‘x’ e ‘y’ de 

uma plotagem bidimensional de pontos. O resultado desse mapeamento 

pode ser visto na Figura 12. O gráfico auxilia na rápida compreensão de 

regiões nas quais há uma maior densidade de códigos postais, como 

metrópoles e estados mais urbanizados; e de regiões com menos códigos 

postais, logo, menos urbanizadas. 
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Figura 12 — Gráfico de dispersão das coordenadas geográficas dos códigos postais 

americanos. Fry, 2004. 

Nesse exemplo, os valores de latitude e longitude são mapeados no 

posicionamento de pontos pretos nas coordenadas ‘x’ e ‘y’ da imagem. De 

acordo com o designer, outros valores dos dados poderiam ter sido usados 

nessa visualização, como os estados americanos usados para colorir os 

pontos do gráfico. Nesse caso, cada estado seria codificado em uma cor e 

essas cores seriam utilizadas como uma das propriedades das marcas 

gráficas da visualização. 

Uma ampla parte do espaço do design das codificações visuais pode ser 

descrito como uma combinação ortogonal entre dois aspectos: elementos 

gráficos, chamados marcas, e canais visuais, que controlam sua aparência 

(MUNZNER, 2014). Marcas são os elementos básicos de uma imagem, são 

objetos geométricos primitivos. Canais visuais são os parâmetros que 

controlam as aparências das marcas, e há múltiplos canais que podem 

codificar informação em determinada marca. 

O sistema de marcas gráficas tem, de acordo com Bertin (1983), oito 

diferentes canais visuais à sua disposição. Uma marca visível pode variar em 
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relação às duas dimensões do plano, em tamanho, textura, cor, orientação e 

forma. Um diagrama desse sistema gráfico proposto por Bertin pode ser visto 

na Figura 13. 

 

Figura 13 — Canais visuais disponíveis para marcas gráficas. Bertin, 1983. 

A combinação de diferentes marcas e suas propriedades visuais pode gerar 

uma ampla variedade de gráficos de dados. Muitos dos gráficos básicos de 
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dados usados atualmente foram criados por William Playfair (FRIENDLY, 

2008, p.8), como o gráfico de barra, de linha, de pontos, entre outros.  

O bom uso de marcas e seus canais visuais pode levar a novos tipos de 

gráficos, os quais podem trazer mais eficiência e efetividade na execução de 

tarefas de visualizações. Um exemplo de gráfico de dados especializado para 

um tipo de problema é o ‘mapa de árvore’ (do inglês tree-map), desenvolvido 

por Johnson e Shneiderman (1991). 

O ‘mapa de árvore’ é um método de visualização focado na representação de 

estruturas hierárquicas de informação. Ele faz uso eficiente do espaço do 

gráfico, permitindo que amplas estruturas hierárquicas sejam completamente 

representadas, além de facilitar a apresentação de suas informações 

semânticas (JOHNSON; SHNEIDERMAN, 1991). 

Um exemplo de aplicação do método de visualização ‘mapa de árvore’ pode 

ser visto na visualização ‘NewsMap’ (Figura 14). Essa visualização mostra 

diversas notícias, agrupadas por tipos (mundo, esportes, finanças, etc.). As 

cores no gráfico representam o tipo de notícia; o tamanho das áreas dos 

retângulos representa a quantidade de artigos relacionados a uma 

determinada notícia.  

Essa visualização faz uso de mapeamentos gráficos específicos para auxiliar 

o usuário a entender: a importância relativa entre diferentes notícias, grupos 

de notícias, e as sub-hierarquias formadas por esses agrupamentos. O 

método de visualização ‘mapa de árvore’ pode ser usado efetivamente em 

diversos outros tipos de dados, mas seu potencial está em representar 

hierarquias e as metainformações contidas nelas. 
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Figura 14 — NewsMap, Marcos Weskamp, 2010. 

4.2.3 MODELOS DE VISUALIZAÇÃO 

Modelos auxiliam no entendimento de problemas. No caso de processos de 

design, modelos podem indicar relações específicas do domínio de 

problemas tratado. Modelos podem auxiliar no desenvolvimento de projetos 

futuros e dar suporte à análise de projetos executados.  

O design de visualização contém diversas especificidades únicas, relativas 

ao seu campo e métodos de atuação. Logo, modelos de design de 

visualização colaboram diretamente com a discussão de como uma 

abordagem de processo de design se relaciona com as especificidades 

desse campo.  

Modelos são ideias sobre o mundo, sobre como pode ser organizado e 

funcionar. Modelos descrevem as relações entre partes que formam grupos, 

as estruturas que conectam essas partes e como partes podem se comportar 

uma em relação à outra (DUBBERLY, 2009).  

Modelos ajudam a criar a ligação entre ver e fazer. Logo, podemos 

argumentar que os espaços do problema e da solução construídos durante a 
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conversa reflexiva (SCHÖN, 1992) do processo de design também são, em 

si, modelos, já que emergem da iteração entre ver e agir do processo de 

design. 

Nessa abordagem, modelos podem ser entendidos como uma construção 

que procura explicitar as relações e conexões que podem guiar processos de 

design e explicá-los. Mas essas relações e conexões são decorrentes de 

contextos específicos, e consequentemente, delimitadas por eles. 

O processo de desenvolvimento de visualizações de dados é modelado por 

Fry (2004, p.13) em sete etapas organizadas em quatro grupos. O diagrama 

da Figura 15 esquematiza as etapas e grupos desse modelo. 

 

Figura 15 — Modelo para o processo de design de visualização de dados proposto por 

Fry, 2004. 

Um dos problemas com a área de visualização de dados, segundo Fry 

(2004), é que sua interdisciplinaridade leva a uma ruptura por múltiplas 

abordagens, na tentativa de resolver problemas de visualização. Por essas 

abordagens serem resolvidas separadamente por diferentes especialistas, o 

caminho em direção a soluções tende a ser problemático, devido a transições 

e traduções entre cada especialidade. 

A execução de visualizações de dados necessita de conhecimentos de 

múltiplos campos, mas, segundo o autor, a falta de clareza de como esses 

campos se inter-relacionam prejudica o seu desenvolvimento. O modelo 

proposto por Fry busca explicitar a contribuição de cada área e como essas 

áreas são encadeadas durante o processo de desenvolvimento de 

visualizações.  
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Nesse modelo, os dados a serem visualizados passam por quatro grupos de 

tratamento: a aquisição e a formatação dos dados, campo de domínio das 

ciências da computação; a filtragem e a análise dos dados, utilizando 

conhecimentos de matemática e estatística; a representação gráfica e o 

refinamento dos dados, fazendo uso de especialidades do design gráfico; e, 

por último, a interação é adicionada às representações gráficas, campo de 

domínio do design de interação. 

O modelo de Fry parte da aquisição dos dados, passando por sua 

transformação e mapeamento em marcas gráficas, até chegar ao produto 

final da visualização. Para o autor, cada uma das etapas do modelo depende 

dos resultados da etapa anterior. Ainda assim, resultados de qualquer etapa 

podem causar a reformulação das etapas anteriores.  

Essas interconexões reforçam a importância de visualizações serem tratadas 

como uma solução coesa, e não como pequenos problemas que podem ser 

solucionados separadamente (FRY, 2004). Essa interdependência entre as 

partes do processo de desenvolvimento de visualização ressalta sua 

complexidade, assim como a caracterização típica de problemas de design, 

os quais possuem, em sua essência, a interconexão de suas partes 

(LAWSON, 2005; BUXTON, 2007).  

Parte das etapas propostas por Fry podem também ser vistas no modelo 

proposto por Sedlmair, Meyer e Munzner (2012). Um diagrama com as 

etapas, grupos e relações desse modelo pode ser visto na Figura 16. 
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Figura 16 — Modelo do processo de design de visualização de dados proposto por 

Sedlmair, Meyer e Munzner, 2012. 

O modelo de design de visualizações de dados proposto por Sedlmair, Meyer 

e Munzner (2012) possui uma abrangência de etapas maior que o modelo de 

Fry (2004). Ele parte de uma validação pessoal que contém pesquisa de 

literatura e busca por colaboradores; passa por um grupo central que 

abrange a caracterização do problema, o design, a implementação e a 

distribuição da visualização; e termina em um grupo de análise e reflexão dos 

resultados.  

Para Munzner (2009), o processo de design e validação de visualizações é 

organizado em um modelo hierárquico, em que cada etapa contém as 

próximas. Um diagrama desse modelo pode ser visto na Figura 17. 
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Figura 17 — Diagrama do modelo hierárquico para o processo de design de Munzner, 

2009. 

O modelo de Munzner parte do entendimento e caracterização do problema e 

seu domínio; passa pelo design da abstração de operações e dados (que 

abrange suas transformações); continua pelo design das técnicas de 

mapeamento visual e a interação da visualização; e, por último, chega ao 

design dos algoritmos que irão executar a visualização. 

Cada etapa contém as próximas e, consequentemente, cada etapa necessita 

da definição do que as etapas anteriores produziram para poder ser 

executada. O design das transformações dos dados precisa da definição do 

problema; o mapeamento gráfico dos valores precisa que os dados estejam 

transformados; e o design do algoritmo necessita de uma definição de todas 

as etapas anteriores. 

Mesmo que esse modelo seja definido em quatro camadas hierárquicas, na 

prática, os quatro estágios raramente são executados em uma estrita 

sequência temporal: 

Usualmente, existe um processo de refinamento iterativo, onde um melhor 

entendimento de uma camada irá realimentar e ajudar a refinar camadas 

anteriores. [...] O valor intelectual da separação em quatro etapas é a 

possibilidade de analisar separadamente se cada nível foi abordado 
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corretamente, não importando em qual ordem eles foram executados 

(MUNZNER, 2009, tradução nossa)36.  

A falta de uma sequência linear na execução de visualizações é uma 

característica típica de problemas de design. Design não é uma questão de 

primeiro definir o problema e, em seguida, buscar soluções satisfatórias para 

ele (DORST; CROSS, 2001), porque a separação entre a definição do 

problema e a execução da solução não funciona em problemas traiçoeiros 

(RITTEL; WEBBER, 1973), os quais são típicos de design. 

Na prática, o processo de design é confuso, iterativo e recursivo 

(DUBBERLY, 2009). A interconexão entre os diversos elementos, variáveis e 

etapas é a própria essência dos problemas de design (LAWSON, 2005, p.60). 

Problemas de design são difíceis, se não impossíveis, de serem reduzidos. 

Logo, a linearidade entre problema e solução não se realiza. 

As etapas do modelo de Munzner (2009), assim como as do modelo proposto 

por Fry (2004), não possuem uma ordem correta para serem executadas. 

Ainda assim, como foi colocado, etapas posteriores são construídas com 

base no resultado de etapas anteriores e o mapeamento gráfico dos dados 

necessita da definição da transformação dos dados para ser executado. 

O que temos na prática é que cada par de etapas funciona como a relação 

entre problema e solução proposta por Lawson (2005), na qual problema e 

solução são como dois lados de uma mesma moeda, ‘coevoluindo’ (DORST; 

CROSS, 2001) de acordo com o avanço e a definição do projeto. 

Cada par de etapas possui uma interdependência mútua, pois cada um deles 

funciona como espaço do problema e espaço da solução para uma 

especificidade do design de visualizações de dados. A caracterização do 

domínio dos dados pode ser entendida como a definição do problema, o qual 
                                            
36 “There’s usually an iterative refinement process, where a better understanding of 
one layer will feed back and forward into refining the others. […] The intellectual 
value of separating these four stages is that we can separately analyze whether each 
level has been addressed correctly, no matter in what order they were undertaken”. 
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será resolvido pela a transformação dos dados. A estrutura resultante da 

transformação dos dados pode ser entendida como o problema que o 

mapeamento em marcas gráficas vai resolver, etc.  

A transformação dos dados não está resolvida no início de um processo de 

design de visualização. Possíveis soluções de representações gráficas 

podem contribuir com a definição da transformação dos dados (pois eles 

necessitam dela e/ou a restringem). Da mesma forma, uma incremental 

definição das operações de transformação irá auxiliar na resolução da 

codificação visual. Ou seja, ambos estão inter-relacionados e coevoluem no 

desenvolvimento do projeto. 

O modelo de Munzner (2009) é definido, hierarquicamente, para explicitar as 

relações de interdependência entre as etapas, as quais são importantes para 

um modelo mental dele. Para se contornar a necessidade de uma total 

implementação de cada etapa, para que a próxima possa ser resolvida, o 

designer, na prática, utiliza: protótipos, resultados de baixa fidelidade, 

apropriação de resultados intermediários de outros projetos, entre outros. 

Dessa forma, a validação e o desenvolvimento de etapas posteriores podem 

ser realizados de forma não linear (MUNZNER, 2009). 

A etapa de transformação dos dados é um ponto focal no processo de design 

de visualização de dados. Essa relevância é demonstrada no modelo 

proposto por Kandel et al. (2011), cujo diagrama pode ser visto na Figura 18. 
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Figura 18 — Processo de transformação, visualização e análise de dados proposto por 

Kandel et al., 2011.  

Para os autores, o processo de análise e visualização começa com o 

recebimento dos dados brutos, passa por uma etapa de transformação e 

‘disputa’ com os dados, terminando na visualização e compreensão desses 

dados. Essa trajetória não é linear, possui diversas idas e vindas, porque, 

durante as transformações dos dados, novos problemas com eles são 

descobertos e entendidos, e esse novo conhecimento leva à necessidade de 

se refazerem soluções anteriores. 

Por exemplo, problemas de formatação nos dados necessitam que sejam 

reformatados antes que o desenvolvimento das transformações possa 

continuar. A descoberta da falta de dados, dentro de um intervalo, pode levar 

à solicitação de novos dados, os quais precisam ser novamente formatados e 

transformados, de acordo com o que havia sido desenvolvido anteriormente. 
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A representação gráfica dos dados pode trazer à tona novos problemas nos 

dados, como valores extremos que indicam erros de mensuração. Esse tipo 

de problemas necessita que os valores contendo erros sejam filtrados fora 

dos grupos de dados, ação essa que é uma nova transformação, que precisa 

ser aplicada antes que os dados possam ser novamente mapeados em 

marcas gráficas. 

O processo apresentado por Kandel et al. (2011) é iterativo, enquanto que a 

conversa com o material (transformações e representações) feita pelo 

designer leva a novas compreensões e descobertas que modificam suas 

próximas ações. 

Vemos aqui um paralelo com o conceito de conversa reflexiva do processo 

de design proposta por Schön (1992). Aqui, os designers vêm 

representações dos dados (sejam elas gráficas ou não), e as utilizam para 

construir um entendimento do espaço de possibilidades do problema. Através 

desse entendimento, os designers agem sobre os dados, transformando-os, 

modificando-os e gerando novas representações, as quais são usadas para 

gerar novas compreensões e levar a novas ações (transformações) dos 

dados. 

Sugerimos aqui a sintetização dos modelos e das discussões apresentados 

no que consideramos serem as cinco principais atividades do design de 

visualizações, que precisam ser realizadas por um designer durante o 

desenvolvimento de um projeto.  

1. Compreensão dos dados brutos.  

2. Transformação dos dados. 

3. Compreensão dos dados transformados.  

4. Mapeamento visual dos dados.  

5. Execução da visualização dos dados.  

O design de visualização de dados parte do recebimento de dados brutos, os 

quais precisam ser compreendidos para que possam ser usados em 
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visualizações. Essa compreensão vai desde o entendimento do domínio do 

problema até o entendimento da estrutura e da variação dos valores dos 

dados. 

O entendimento do domínio do problema compreende o significado dos 

dados do projeto dentro de uma área de conhecimento. De acordo com o 

domínio do problema, os especialistas da área podem trabalhar os dados e 

caracterizar as tarefas realizadas sobre eles de forma diferente.  

Não só os significados dos dados podem variar entre diferentes áreas do 

conhecimento como também as técnicas e meios para sua mensuração. De 

acordo com o projeto de visualização, essas variações e especificidades 

precisam ser levadas em consideração para o desenvolvimento de 

visualizações bem sucedidas. 

Para o desenvolvimento de uma visualização, é necessário o completo 

entendimento dos dados que serão utilizados no projeto (PRETORIUS; WIJK, 

2009). O desenvolvimento dessa compreensão é uma tarefa complexa. Entre 

as técnicas disponíveis, temos análises estatísticas, observação das tabelas 

de dados e criação de representações gráficas dos dados. 

O uso de visualizações tem como objetivo auxiliar na compreensão de dados. 

Logo, o desenvolvimento de visualizações também pode ser auxiliado pelo 

uso de representações gráficas dos dados, resultando no que podemos 

chamar de meta-representações, as quais funcionam como entidades 

intermediárias de projeto: o uso de representações de dados para auxiliar no 

desenvolvimento de representações de dados. Iremos aprofundar essa 

discussão nas próximas seções. 

Consideramos a transformação de dados como uma das principais atividades 

no design de visualização de dados. Sua importância decorre de como 

estruturas de dados podem definir e limitar quais tipos e variações de gráficos 

são passíveis de serem construídos. A transformação de dados permite a 
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derivação de novos dados e a navegação por espaços derivados 

(MUNZNER, 2014).  

Desse modo, a atividade de transformação de dados funciona como um 

ponto crucial no desenvolvimento de visualizações, já que é um meio de 

gerar e operar espaços de possibilidades de design. A aplicação e a 

operação de transformações necessitam de um entendimento dos dados 

antes e depois das transformações: antes, para que as transformações 

possam ser projetadas, e, depois, para que a consequência das 

transformações seja analisada. 

Esse ciclo entre compreensão de uma estrutura, ação sobre ela e 

entendimento dos resultados dessa ação pode ser abordado através do 

conceito de conversa reflexiva de Schön (1992). Nesse conceito, o ciclo de 

‘ver-agir-ver’ é fundamentado pelo uso de representações materiais. 

Considerando a transformação de dados como uma ação que guia o projeto 

de visualizações, o uso de representações gráficas da estrutura de dados 

pode potencializar essa ação, ajudando a lidar com a complexidade do 

desenvolvimento de visualizações da mesma forma que representações 

gráficas ajudam a tratar da complexidade de problemas de design. 

Os dados transformados precisam ser mapeados em marcas gráficas e nas 

propriedades visuais dessas marcas. A escolha desse mapeamento está 

relacionada a como usar melhor as habilidades cognitivas humanas para 

leitura e compreensão de valores abstratos. Os mapeamentos visuais e, 

indiretamente, a transformações de dados que vieram antes deles, têm o 

objetivo de tornar a compreensão de grandes quantidades de informações 

uma atividade efetiva e eficiente (CHEN; FLORIDI; BORGO, 2013). 

Por último, a execução da visualização de dados tem como objetivo 

transformar o projeto e as escolhas desenvolvidos nas outras etapas em um 

produto passível de interação e utilização por usuários. Diversas questões 

não tratadas diretamente nesta tese fazem parte dessa execução, como o 
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desenvolvimento de algoritmos, a programação do aplicativo, estabilidade e 

usabilidade do produto, entre outras. 
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5 REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS NO PROCESSO 

DE DESIGN DE VISUALIZAÇÕES 

O processo de design é uma conversa material entre o designer e as 

representações do projeto, uma conversa reflexiva, na qual ele vê e entende 

as representações, age sobre elas, e, novamente, as observa, continuando a 

desenvolver sua compreensão sobre o projeto (SCHÖN, 1992). As 

representações usadas no processo de design podem vir dos mais diversos 

suportes, como desenhos, esboços, modelos físicos, gráficos digitais, etc. 

Design é o processo criativo de busca por boas soluções em um vasto 

espaço de possibilidades, processo esse que necessita da explícita 

consideração de múltiplas alternativas, assim como um profundo 

conhecimento do espaço que as contém (SEDLMAIR; MEYER; MUNZNER, 

2012).  

A explícita consideração de múltiplas alternativas, assim como o 

desenvolvimento das dimensões do espaço de possibilidades, necessita de 

uma troca material com representações do projeto. É no processo de ver e 

construir representações que o designer explicitamente considera múltiplos 

desdobramentos do projeto e constrói um entendimento mais abstrato a 

respeito dele. 

5.1 MUNDOS DE DESIGN E MODELOS MENTAIS 
Através da atividade de apreciação sensorial, o designer constrói e reconstrói 

os objetos e as relações de seus projetos, definindo seus conceitos e suas 

estruturas. Nesse processo de apreciação, o designer não apenas apreende 

o projeto, mas, segundo Schön (1992), constrói um ‘mundo do design’ (do 

inglês design world). Esse mundo opera como um espaço de possibilidades, 
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tanto para os problemas quanto para as soluções, contendo os meios e 

ações para se navegar e agir sobre o projeto.  

Esse ‘mundo do design’, definido pelo próprio designer, é onde ele atua e age 

durante seu processo de design: 

O ‘mundo do design’ pode ser único de um designer, ou pode ser 

compartilhado com uma grande comunidade de projetistas; o grau de 

singularidade ou compartilhamento é sempre uma questão aberta a ser 

explorada novamente em cada instância do projeto. Certamente, quanto mais 

inovador é um episódio de design, por exemplo, quanto mais ele muda o 

mundo ou a forma como o mundo é percebido, maior é a chance, na primeira 

instância, de ser único para o designer (SCHÖN, 1992, p.4, tradução nossa)37.  

Entendemos que o ‘mundo do design’ é um conceito que sintetiza o espaço 

de possibilidades do projeto e as ações que o designer desenvolve para 

navegar por ele. A criação do ‘mundo do design’ é uma construção que 

define relações e possibilidades de projeto, é uma modelagem das 

dimensões e limitações nas quais o designer atua. 

A noção de ‘mundos do design’ está relacionada a ambientes habitados por 

designers durante seus atos projetuais. Eles contêm configurações 

particulares de relações, qualidades, restrições, e, por isso, atuam como um 

ambiente de retenção de conhecimento do designer (SCHÖN, 1988). 

Designers são, na definição de Goodman (1978), criadores de mundos. Eles 

não apenas constroem o sentido de suas situações, materiais e mensagens, 

mas também as ontologias das quais esse sentido depende. Todos os 

procedimentos e todas as formulações de problemas dependem dessas 

ontologias: “uma construção da totalidade das coisas e relações de que o 

                                            
37 “A design world may be unique to a designer, or it may be shared with a larger 
design community; to what degree unique or shared is always an open question, to 
be explored anew in each instance of designing. Certainly, the more a design 
episode is innovative, i.e. the more it changes the world or the way that the world is 
perceived, the more it’s likely, in the first instance, to be unique to the designer”. 
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designer se apropria como a realidade do mundo no qual ele projeta” 

(SCHÖN, 1992, p.8, tradução nossa)38. 

Ontologia é o estudo filosófico da natureza do ser, as categorias básicas do 

ser e suas relações. A ontologia lida com questões relativas a quais 

entidades existem ou se diz existirem, como tais entidades podem ser 

agrupadas, como se relacionam umas com as outras e como podem ser 

subdivididas de acordo com similaridades e diferenças. 

Na ciência da computação e na ciência da informação, uma ontologia é uma 

representação formal de conhecimento em um grupo de conceitos dentro de 

um domínio, e as relações formadas entre esses conceitos. Vassão (2010) 

coloca que: "Do ponto de vista pragmático, manipular uma ontologia é 

manipular a realidade, pois alteram-se as vias pelas quais aceita-se que a 

cognição e a criação podem ocorrer" (VASSÃO, 2010, p.36). 

A construção de mundos feita pelo designer pode ser entendida como criação 

e desenvolvimento de ontologias, pois, nesse processo, relações são 

definidas e entendidas. O novo proposto pelo designer toma forma dentro das 

múltiplas relações no espaço de possibilidades e do mundo criado para ele. 

Mundos para Goodman (1978) são quadros de referência, sistemas de 

descrição. Proposições, perguntas e afirmações de projeto relacionam 

descrições a quadros de referência. Uma pergunta como ‘o que é isso?’ 

precisa ser respondida dentro de um ou mais quadros de referência. Isso 

significa que questionamentos de projeto são, ao final, tratados por contextos, 

quadros de referências, mundos que os projetistas constroem. Goodman 

coloca que: “estamos confinados a modos de descrever o que quer que seja 

descrito” (GOODMAN, 1978, tradução nossa)39. 

                                            
38 “A construction of the totality of things and relationships that the designer takes as 
the reality of the world in which he or she designs”. 
39 “We are confined to ways of describing whatever is described”. 
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Questionamentos sempre estão inseridos em quadros de referências e, como 

vimos, quadros de referências fazem parte dos mundos e espaços criados 

pelos designers durante seu ato projetual.  

A criação de mundos começa a partir de outros mundos à mão. O criar é, na 

verdade, um contínuo recriar, construindo mundos a partir de outros mundos 

(GOODMAN, 1978), copiando, transformando e combinando. Diversas ações 

contribuem com o processo de criação de mundos e com a forma como a 

relação entre mundos pode funcionar, tais como composição, decomposição, 

ordenamento e ponderação.  

As ações de composição e decomposição, de combinar e transformar, pelas 

quais mundos e quadros de referência são construídos, consistem em: 

[...] dividir grupos em partes e separar tipos em subespécies; analisar 

complexos através das características de seus componentes; desenhar 

distinções; por outro lado, compor grupos e tipos através de partes, membros 

e subclasses; combinar características em complexos, e criar conexões 

(GOODMAN, 1978, tradução nossa)40. 

A construção de mundos trabalha a complexidade da multiplicidade de 

relações que os formam. Como conectá-las, arranjá-las e, a partir delas, 

formar novos mundos; ou o processo contrário, como entender essas 

relações e conexões, de modo que seja possível compreender os outros 

mundos a partir do qual o novo foi formado. 

O mais relevante é que o processo de criação, composição e decomposição 

de mundos é assistido e consolidado pelo uso de nomes, predicados, figuras 

e formas (GOODMAN, 1978). Ou seja, o desenvolvimento de mundos de 

design faz uso de representações gráficas e verbais. Essas representações 

                                            
40 “[…] dividing wholes into parts and partitioning kinds into subspecies, analyzing 
complexes into component features, drawing distinctions; on the other hand, 
composing wholes and kinds out of parts and members and subclasses, combining 
features into complexes, and making connections”. 
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auxiliam diretamente na construção e consolidação dos mundos em 

desenvolvimento. 

O processo de design é uma conversa reflexiva que se dá a partir de 

materiais e representações do projeto em desenvolvimento (SCHÖN, 1992). 

Na conversa reflexiva, o designer busca por soluções em um vasto espaço 

de possibilidades. Essa busca necessita da consideração explícita de 

múltiplas alternativas (SEDLMAIR; MEYER; MUNZNER, 2012), a qual é 

realizada com o auxílio de representações do projeto. Durante o processo de 

design, o projetista constrói espaços e mundos nos quais age e busca por 

soluções. Como vimos, essa construção de mundos é também auxiliada e 

fundamentada pelo uso de representações (GOODMAN, 1978).  

O processo de design lida com o desenvolvimento de compreensões, através 

da operação da complexidade (VASSÃO, 2010). Nas instâncias conceituais 

apresentadas, o uso de representações é uma ferramenta fundamental para 

o entendimento do projeto e a operação de sua complexidade. 

Design é a atribuição de forma material a conceitos intelectuais (CARDOSO, 

2004, p.14). O ato projetual trabalha na junção de dois níveis: o da abstração 

de conceitos e o de sua configuração através de meios materiais. Criar 

formas, configurações, é dar forma a um material, manipulando sua estrutura 

e desenvolvendo seus atributos. Flusser coloca que formas são recipientes 

para modelos e suas manifestações: 

 A ideia básica é esta: se vejo alguma coisa, uma mesa, por exemplo, o que 

vejo é a madeira em forma de mesa. [...] Em suma: as formas não são 

descobertas nem invenções, não são ideias platônicas nem ficções; são 

recipientes construídos especialmente para os fenômenos ('modelos'). [...] A 

matéria serve exclusivamente para deixar as formas aparecerem (FLUSSER, 

2007, p.26). 

Se formas são recipientes e manifestações de modelos, e o processo de 

design é a atribuição de formas a conceitos intelectuais, podemos afirmar, 

por essa lógica, que o ato projetual desenvolve modelos a partir de conceitos 
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intelectuais e estes são manifestados nas formas e representações materiais 

dos artefatos produzidos pelo processo de design. 

Modelos são ideias sobre o mundo, compreensões sobre sua organização e 

seu funcionamento (DUBBERLY, 2009). Modelos descrevem relações, partes 

que formam grupos, suas interconexões, similaridades e diferenças. De 

acordo com Vassão: 

[...] modelos assumem a forma de um sistema de conexões e/ou operações, 

similar a uma máquina ou mecanismo, em geral, descrevendo o fluxo de 

entidades, pessoas, dinheiro, energia, força mecânica etc. (VASSÃO, 2010, 

p.38). 

Dessa forma, modelos ajudam a prever desdobramentos, reconhecer 

consequências em ações que seriam difíceis de serem reconhecidas por 

outros meios. O desenvolvimento de modelos e a identificação de padrões 

ajudam a lidar com a complexidade. 

O uso de modelos apresenta vantagens e perigos, os quais são apontados 

por Bertalanffy (1969). Entre as vantagens, temos que modelos são o meio 

para a criação de teorias, permitindo deduções a partir de premissas, 

explicações e previsões. Entre os perigos do uso e aplicação de modelos, 

temos o risco de simplificação excessiva para tornar o conceitual controlável. 

Modelos advêm de reduções da realidade e, nessa redução, há o perigo de, 

na tentativa de operar a complexidade, acabarmos por simplificá-la e reduzi-

la. 

Para Dubberly (2009), modelos são formados através de diversos ciclos de 

realimentação (do inglês feedback loops), nos quais o projetista entende: a 

realidade, representações dela, ideias e construções intelectuais dessas 

representações e a conversa com outras pessoas sobre ideias e conceitos. A 

Figura 19 contém um diagrama dos ciclos de realimentação propostos por 

Dubberly. 
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Figura 19 — Diagrama dos ciclos de realimentação simultâneos que formam e 
reformam modelos. Dubberly, 2009. 

No diagrama da Figura 19, podemos ver diversos ciclos de realimentação 

que, juntos, dão forma a modelos, os quais são conceitos da realidade. No 

ciclo definido entre a ideia (o modelo mental sendo formado) e o artefato real, 

vemos como a observação de artefatos pode sugerir modelos, assim como 

modelos podem contribuir para o enquadramento de observações.  

A conexão formada entre dois diferentes modelos mentais representa como o 

ato de pensar explicações para observações pode levar ao desenvolvimento 

de ideias alternativas e, portanto, de novos modelos mentais. Já o ciclo 

formado entre representações gráficas e ideias demonstra como o uso de 

representações pode levar à transformação dos modelos mentais. 

A partir das discussões apresentadas, podemos ver as múltiplas relações 

formadas pelo processo de design, o desenvolvimento de espaços de 
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possibilidades, mundos do design, modelos e representações. As conversas 

reflexivas do processo de design fazem uso direto de representações 

(SCHÖN, 1992), e constroem mundos e modelos (GOODMAN, 1978). A 

construção de modelos e compreensões é auxiliada pelo uso de 

representações (DUBBERLY, 2009), assim como representações e formas 

são, em si, também modelos (FLUSSER, 2007). 

Essas múltiplas relações demonstram a importância das representações no 

processo de design e como essas relações estão entrelaçadas com o 

processo criativo, com o desenvolvimento de compreensões e com a criação 

do novo, fruto do ato projetual. Devido à natureza visual e gráfica das 

visualizações de dados, nesta tese estamos especialmente interessados nas 

representações gráficas usadas durante o processo de design. A conversa 

reflexiva do processo de design não apresenta restrições quanto ao tipo de 

material a ser utilizado, mas materiais gráficos têm a vantagem de utilizar as 

mesmas capacidades cognitivas visuais humanas usadas nas visualizações. 

5.2 REPRESENTAÇÕES EXTERNAS 
O uso de representações no processo de design é também chamado de uso 

de representações externas (do inglês external representations). Dix e 

Gongora (2011) colocam que a externalização é a ação de modelar e usar o 

mundo como um recurso intelectual. O termo reflete uma tensão filosófica e 

prática, já que sugere tanto a interação com artefatos físicos como o 

processo de externalizar representações internas. 

O conceito de representações externas possui um entendimento mais 

intuitivo, mas, segundo Liu e Stasko (2010), o termo ‘representações internas’ 

carece de uma conotação mais precisa. Os autores colocam que: 

Alguns cientistas cognitivos acreditam que, quando percebemos o mundo, 

nossos cérebros computam e transformam sensações visuais das nossas 

retinas em descrições simbólicas do mundo. Outros argumentam que a 

percepção não deveria ser entendida como a computação desse tipo de 

representações internas, mas como a interação ativa entre organismos e o 
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ambiente. Alguns outros cientistas cognitivos focam em diferentes gêneros de 

representação, denominados esquemas, enquadramentos, proposições e 

modelos mentais (LIU; STASKO, 2010, p.999, tradução nossa)41. 

Entendemos representações internas como modelos mentais construídos na 

interação entre pessoas e seu ambiente, uma estrutura construída pelo 

projetista que reflete a organização e o funcionamento da realidade. Dessa 

forma, é possível traçar paralelos entre o conceito de ‘representações 

internas’ e o de ‘mundos do design’ proposto por Goodman (1978). Ambos 

são construídos na relação projetista/ambiente, ambos são o 

desenvolvimento de uma compreensão de grupos de relações, entre outros. 

Uma diferença entre esses paralelos é que o conceito apresentado por 

Goodman possui especificidades relativas ao ato projetual, enquanto que o 

conceito de representações internas não é exclusivo da área de projeto. 

Os múltiplos ciclos de realimentação propostos por Dubberly (2009), os quais 

podem ser vistos no diagrama da Figura 19, contribuem de maneira inter-

relacionada para o desenvolvimento dos modelos mentais do projetista. As 

trocas com artefatos, representações, pessoas e outras ideias do designer 

criam e desenvolvem os modelos mentais. 

Representações externas são a externalização de representações internas, 

de modelos mentais. Como podemos ver nas conversas reflexivas do 

processo de design, o contrário também é válido: representações internas e 

modelos mentais podem e são construídos através de apreciações de 

representações externas. 

Modelos mentais são definidos no contexto de visualização de dados por Liu 

e Stasko (2010) como sendo representações funcionais análogas a sistemas 
                                            
41 “Some cognitive scientists believe that when we perceive the world, our brains 
compute and transform visual sensations on the retinas into symbolic descriptions of 
the world. Some others argue that perception should not be understood as the 
computation of this kind of internal representation but as the active interaction 
between organisms and the environment. Yet some others cognitive scientists 
instead focus on a different genre of representations, termed schemas, frames, 
propositions and mental models”. 
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interativos externos de visualização. Isso devido às seguintes características: 

as propriedades estruturais e comportamentais de sistemas externos são 

preservadas em modelos mentais; dado um problema, o modelo mental de 

uma visualização interativa pode ser construído e simulado mentalmente para 

que seja raciocinado.  

A definição de Liu e Stasko (2010) aponta que é possível construir modelos 

mentais que simulem, mentalmente, o funcionamento de visualizações, o que 

resulta em uma representação e modelação interna para o que eram, 

originalmente, representações externas.  

O uso e o desenvolvimento de representações externas, a externalização de 

modelos mentais pessoais ou o uso de representações criadas por outros 

projetistas são algo ubíquo no design e em empreendimentos criativos (DIX; 

GONGORRA, 2011). Entre os diferentes tipos de representações gráficas 

usadas, temos esboços, diagramas, painéis de conceitos (do inglês mood 

boards), desenhos técnicos, notações técnicas, entre outros. 

Designers e projetistas usam representações externas para auxiliar na 

compreensão dos problemas que trabalhados. Kirsh (2009) coloca que a 

explicação para o uso de representações externas é que elas são usadas 

para aliviar o uso da memória e do raciocínio humano, como um suporte 

externo para o pensamento.  

Segundo Kirsh (2009), aliviar o uso da memória é apenas parte do propósito 

de representações externas. O autor discute outros objetivos, em que 

representações externas expandem o poder cognitivo humano. Para Kirsh, 

esse tipo de representações oferece estruturas que podem ser 

compartilhadas como objetos de pensamento; criam referências persistentes; 

facilitam a computação de codificações mais explícitas de informação; 

auxiliam na construção de estruturas mais complexas e em níveis mais altos 

de abstração; e ajudam a coordenar o pensamento. 
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Existe uma forte inter-relação entre ações mentais e percepções e 

manipulações de representações externas. Isso é devido a como 

representações podem expandir nossa inteligência e capacidade cognitiva 

(CARD; MACKINLAY; SCHNEIDERMAN, 1999). Para Norman (1993), a 

mente necessita de auxílios externos para expandir suas capacidades 

cognitivas: 

A capacidade da mente, quando sem auxílios externos, é superestimada. Sem 

auxílios externos, a memória, o pensamento e o raciocínio são todos restritos. 

Mas a inteligência humana é altamente flexível e adaptável, excepcional na 

invenção de procedimentos e objetos que superam seus próprios limites. O 

real poder vem da elaboração de auxílios externos que expandem as 

habilidades cognitivas. Como expandimos nossa memória, pensamento e 

raciocínio? Através da invenção de auxílios externos: objetos que nos tornam 

inteligentes (NORMAN, 1993, p.43, tradução nossa)42. 

Representações externas são um auxílio necessário, devido aos próprios 

limites da mente humana. Na sua proposição de sistemas gráficos, Bertin 

(1983) colocou que usamos a visão para pensar, que a percepção visual 

possui propriedades especiais que podem auxiliar a resolver problemas 

lógicos. 

O sistema operacional cognitivo humano se estende para estados, estruturas, 

e processos fora da mente e do corpo, e tende a fluir para onde sua 

execução demanda menos recursos para ser realizada (KIRSH, 2009). Se 

uma sentença é mais fácil de ser entendida e interpretada através da criação 

de diagramas, é natural que esses diagramas sejam executados, já que 

reduzem o custo cognitivo do processo de compreensão.  

                                            
42 “The power of the unaided mind is highly overrated. Without external aids, 
memory, thought, and reasoning are all constrained. But human intelligence is highly 
flexible and adaptive, superb at inventing procedures and objects that overcome its 
own limits. The real powers come from devising external aids that enhance cognitive 
abilities. How have we increased memory, thought, and reasoning? By the invention 
of external aids: It is things that make us smart”. 
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Da mesma forma que as visualizações, as representações gráficas 

amplificam e auxiliam o processo cognitivo. Para Card, Mackinlay e 

Schneiderman (1999), representações externas auxiliam o processo cognitivo 

através de diversas características. Entre elas, a extensão da memória e dos 

recursos disponíveis para os usuários; a redução da busca por informação; a 

inferência perceptual de operações; o uso de mecanismos perceptuais para 

detectar mudanças; e, por último e talvez mais importante neste contexto, a 

codificação de informação em um meio manipulável. 

Representações externas em um meio manipulável e interativo fazem com 

seja mais fácil processar informação com mais eficiência e efetividade do que 

seria se apenas a mente fosse usada como suporte de raciocínio (KIRSH, 

2009). Um processo cognitivo interativo é aqui entendido como um suporte 

externo, no qual é possível contínua manipulação e transformação. De 

acordo com Kirsh (2009), um suporte cognitivo interativo aumenta a 

efetividade de tarefas, pois permite que assuntos sejam tratados de forma 

mais profunda e, muitas vezes, mais ampla. 

Eficiência e efetividade são também métricas e características que advêm do 

uso de visualizações. O uso de visualizações tem como objetivo executar 

tarefas envolvendo dados de forma eficiente e efetiva (CHEN; FLORIDI; 

BORGO, 2013). Representações externas e visualizações compartilham 

essas métricas e características, pois ambas promovem o auxílio de 

processos cognitivos mentais. 

O uso de representações externas no processo de design pode tomar três 

formas que abordam três diferentes facetas do desenvolvimento projetual: o 

ângulo do produto, do espaço do problema e do espaço da solução (DIX; 

GONGORA, 2011). Artefatos que representam produtos do projeto são um 

dos usos mais comuns para representações externas do processo de design. 

Eles podem tomar a forma de esboços, protótipos, entre outros. E podem ter 

diversas funções, como comunicação com clientes e teste de novas ideias. 
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Um estudo sobre o uso de esboços no processo de design de visualizações 

feito por Walny, Huron e Carpendale (2015) apontou que os participantes que 

desenvolveram esboços levantaram questionamentos mais profundos sobre 

os dados. Esses questionamentos podem levar a um melhor entendimento do 

espaço de possibilidades de visualizações para uma determinada tarefa e, 

consequentemente, a melhores soluções para um projeto. Imagens dos 

desenhos produzidos nesse estudo podem ser vistas na Figura 20. 

 

Figura 20 — Esboços de visualizações de dados desenvolvidas no estudo de Walny, 

Huron e Carpendale, 2015. 

Além do uso como representações de produtos, representações externas 

podem ser usadas para trabalhar o espaço do problema e o espaço da 

solução do design. Essas representações buscam externalizar o 

entendimento do designer sobre as diversas relações entre o problema e as 

soluções do projeto, e como essas relações dão dimensão e meios de 

navegação ao espaço de possibilidades do design. Dix e Gongora (2011) 

colocam que:  

Enquanto um esboço ou protótipo representa uma única possibilidade de 

design, algumas representações representam aspectos de todo um grupo de 

possibilidades para um eventual produto. Isso pode ser feito concretamente 
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através de uma série de designs alternativos, os quais, de alguma forma, 

cobrem uma amostra de conjuntos de possíveis designs (DIX; GONGORA, 

2011, p.34, tradução nossa)43. 

Externalizações podem ter múltiplas funções em processos de design. Dix e 

Gongora (2011) sugerem que externalizações podem ser informacionais, 

quando funcionam como um meio de comunicação explícito; formacionais 

quando ajudam a dar forma a novas ideias através do processo de 

representação; transformacionais, quando auxiliam nos processos cognitivos; 

e transcendentais, quando permitem que nossos pensamentos e ideias se 

tornem objetos de novos pensamentos.  

Na visualização ‘Mudanças de Temperatura’44, desenvolvida durante a 

pesquisa desta tese, fizemos amplo uso de representações externas durante 

o processo de design. A visualização trata de dados históricos de 

temperatura, mostrando cinco anos de oscilações térmicas em nove cidades 

do mundo. Uma imagem da visualização pode ser vista na Figura 21. 

                                            
43 “While a sketch or prototype represents a single design possibility, some 
representations represent aspects of a whole set of possibilities for the eventual 
product. This can be done quite concretely by a series of alternative designs, which 
in someway cover or sample the set of possible designs”. 
44 Uma versão da visualização interativa pode ser acessada no endereço: 
http://luiscarli.com/weather/ 
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Figura 21 — Imagem da visualização ‘Mudanças de Temperatura’. Carli, 2012. 

O objetivo desse trabalho foi mostrar como a temperatura varia nas cidades 

escolhidas, tanto em uma escala anual, como em uma escala diária. O 

desenvolvimento de uma diagramação visual coesa que juntasse ambas as 

escalas e conectasse visualmente a variação delas se provou um desafio. Na 

Figura 22, podemos ver alguns dos esboços desenvolvidos com o objetivo de 

buscar soluções para esse problema.  
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Figura 22 — Esboços executados durante o processo de design da visualização 

‘Mudanças de Temperatura’. Carli, 2012. 

Os esboços desenvolvidos nesse projeto são representações externas dos 

modelos mentais que ganharam forma no decorrer do próprio projeto. Essas 

representações serviram como um suporte físico, no qual as ideias do projeto 

puderam tomar uma forma mais tangível que auxiliasse na evolução tanto 

dos nossos modelos mentais como da criação de novas representações. 

Nessa ‘coevolução’ de modelos mentais, os quais continham o entendimento 

do problema, de suas restrições e das representações externas, nas quais 

possibilidades eram testadas e operadas, foi desenvolvida a solução para o 
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projeto, mostrada na Figura 21. Nessa solução, a variação de temperatura 

anual é mostrada em uma plotagem horizontal de tempo versus temperatura, 

e variações diárias são representadas em múltiplas plotagens radiais.  

Ambas as escalas temporais são conectadas visualmente por dois tipos de 

marcas. Primeiro, os dias são ancorados numa linha vertical na posição que 

os representa na plotagem horizontal. Segundo, uma banda branca é 

mapeada em ambas as escalas, representando um intervalo de temperatura 

que pode ser modificado pela interação do usuário. Essa banda apresenta o 

mesmo intervalo em todas as plotagens e auxilia o usuário a fazer a conexão 

entre elas. 

As representações externas dos processos de visualização de dados 

funcionam como entidades intermediárias de projeto. Elas não são, em si, a 

descrição do problema, nem a representação da solução final, e, sim, uma 

entidade que faz a ponte entre esses conceitos. 

A criação de entidades intermediárias de design, segundo Vassão (2010), 

auxilia a manipulação da complexidade do projeto, tornando operacionais 

suas restrições e relações. O autor coloca que o designer pode criar um 

metaespaço específico e agir através dele, transformando e desenvolvendo 

esse metaespaço com base no contexto de seu design.  

Esse metaespaço citado por Vassão funciona da mesma forma que os 

modelos mentais, os ‘mundos do design’ e os espaços de possibilidade 

citados anteriormente. Eles são uma construção, feita pelo projetista, do 

entendimento das relações e dimensões do projeto. O interessante aqui é 

como entidades intermediárias podem servir como meio de navegar e operar 

esses espaços, e, através dessas ações, agenciar a complexidade deles. 

O uso prático de externalizações está na corporificação e na reflexão 

apresentadas nos estudos de Schön (1992, 1998) sobre o processo de 

design, o qual é facilitado por representações externas. Nas trocas da 
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conversa reflexiva, o designer navega por possibilidades e desdobramentos 

de projeto através de ações sobre representações externas. 

Como pudemos ver, o uso de representações gráficas externas apresenta 

diversos paralelos com a produção de visualizações de dados. Ambos têm a 

eficiência e a efetividade do entendimento de informações como parte dos 

seus objetivos; ambos são suportes para o entendimento de relações e 

informações complexas; e ambos são construídos a partir de modelos 

mentais sobre um assunto ou compreensão. 

Focando a discussão em processos de design de visualização de dados, 

podemos colocar que o uso de entidades intermediárias de projeto funciona 

como meta-representações do artefato final em desenvolvimento. Ou seja, 

enquanto as soluções finais de um projeto são representações dos dados 

desse projeto, as entidades intermediárias funcionam como representações 

do espaço de possibilidades que contém possíveis soluções para se 

visualizar os dados. 

Visualizações de dados são, em si, representações gráficas de dados, 

enquanto que entidades intermediárias de projeto de visualizações podem 

ser entendidas como representações gráficas de modelos mentais do projeto 

em questão. Modelos mentais de visualização de dados são estruturas de 

compreensões relativas, tanto dos dados, como de suas possíveis 

representações gráficas. Externalizações desses modelos podem ser 

entendidas como representações visuais dessa estrutura de compreensão 

dos dados de uma visualização, uma representação das possibilidades de 

design de um projeto. 

Representações do espaço de possibilidades de design de um projeto podem 

ser concretamente feitas, de acordo com Dix e Gongora (2011), através de 

séries de designs alternativos. Espaços de possiblidades também podem ser 

representados através de diagramas, nos quais objetos e relações são 

explicitados graficamente.  
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Em visualizações de dados, as estruturas de dados e suas possíveis 

transformações podem definir o espaço de design de uma visualização e os 

meios para se navegar por ele (MUNZNER 2014). Ou seja, estruturas de 

dados estão diretamente relacionadas às possíveis representações gráficas 

que podem ser aplicadas sobre elas. As transformações que podem operar 

estruturas de dados dimensionam como o espaço de possibilidades de uma 

visualização pode ser navegado. 

Essa conceituação, quando aplicada à discussão de representações 

intermediárias de projeto, demonstra como a representação de estrutura de 

dados pode ser uma ferramenta de extrema importância para o 

desenvolvimento de visualizações. A representação de estruturas de dados 

pode ser uma poderosa forma de externalização de modelos mentais de 

visualização, pois é um ponto central no entendimento e na operação de 

espaços de possibilidades de projetos.  

O desenvolvimento de compreensões sobre como externalizações funcionam 

pode auxiliar no desenvolvimento de técnicas e ferramentas para o processo 

de design (DIX; GONGORA, 2011). Da mesma forma como técnicas e 

ferramentas de visualizações auxiliam no entendimento de dados, técnicas 

relacionadas à externalização de modelos mentais, com representação e 

operação de espaços de possibilidades, podem contribuir diretamente com 

processos de design. 
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6 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA ESTRUTURA DE 

DADOS 

Visualização é a transformação de dados em representações visuais 

interativas, com o objetivo de tornar mais efetiva e eficiente a execução de 

tarefas que envolvem dados (CHEN; FLORIDI; BORGO, 2013, p.6). O 

processo de design de visualizações começa com o recebimento de dados 

brutos (FRY, 2004) e opera transformações sobre eles até mapeá-los em 

marcas gráficas, as quais funcionam como um suporte cognitivo para o 

entendimento e a compreensão dos próprios dados. 

Problemas de design são, em sua natureza, complexos e mal definidos 

(LAWSON, 2005), e os problemas típicos do design da visualização de dados 

não são exceção. A multiplicidade de possíveis soluções para as mais 

simples tarefas e a complexidade inerente à massiva quantidade de 

informação que o desenvolvimento de visualizações busca tratar requerem 

que o seu processo projetual seja iterativo e reflexivo. 

O design de visualização de dados é um processo criativo da busca pela 

melhor solução entre diversas soluções possíveis. Um projeto bem sucedido 

de visualização requer a explícita consideração de múltiplas soluções e um 

profundo conhecimento do espaço de possibilidades que as contém 

(SEDLMAIR; MEYER; MUNZNER, 2012).  

A consideração de múltiplas soluções, assim como seu entendimento e 

operação, pode ser feito através de externalizações de modelos mentais 

(DIX; GONGORA, 2011), do uso de entidades gráficas intermediárias das 

soluções em desenvolvimento. Essas externalizações são importantes, pois 

auxiliam na operação da complexidade do processo de design. 
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O processo de design é uma conversa reflexiva entre representações do 

projeto e a crescente compreensão do projetista sobre o problema e suas 

possíveis soluções. Nessa conversa, o designer desenvolve seu 

entendimento sobre o projeto através da apreciação de representações e 

utiliza essa compreensão para operar e agir sobre as representações 

(SCHÖN, 1992).  

O designer de visualizações parte dos dados e de um conhecimento inicial 

sobre eles, como o que significam no domínio do problema e como são 

usados pelos profissionais desse domínio (MUNZNER, 2009). O 

conhecimento do designer sobre especificidades do domínio do problema 

nunca estará completo, mas pode ser continuamente expandido durante o 

projeto. 

Armado dos dados e especificidades sobre eles, o designer pode buscar 

externalizar seus modelos mentais sobre o projeto e trabalhar essas 

externalizações em busca de soluções de visualizações.  

Uma forma natural e eficiente de se produzir externalizações é através de 

desenhos e esboços, com os quais o designer pode representar, 

visualmente, seu entendimento de como os dados deveriam ser mapeados 

em marcas gráficas, agindo sobre essas representações e fazendo com que 

o projeto evolua.  

Huron e Carpendale (2010) mostraram como esboços são usados de forma 

eficiente no desenvolvimento de visualizações (Figura 20). Nos nossos 

próprios experimentos (Figura 22), a execução de esboços de possíveis 

mapeamentos gráficos dos dados se mostraram relevantes para o processo 

de design. A produção de externalizações gráficas ajuda a entender e 

navegar o espaço de possibilidades do projeto (DIX; GONGORRA, 2011). 

A designer de visualização de dados Giorgia Lupi faz intenso uso de esboços 

e desenhos como método de exploração criativa para seus projetos de 
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visualização de dados. O desenho da Figura 23 mostra uma das explorações 

visuais da designer a partir de dados de círculos de amizades.  

 

Figura 23 — Exploração visual de dados de círculos de amizades. Giorgia Lupi, 2015. 

A quantidade de dados em um projeto afeta diretamente a eficiência de sua 

representação e compreensão através de meios manuais. A extensão e 

complexidade de dados de projetos de visualização necessita muitas vezes 

que ferramentas computacionais sejam usadas não apenas para a execução 

do projeto, mas também para o seu desenvolvimento. 

A externalização de ideias de visualização pode ser feita através do uso de 

ferramentas computacionais. O aplicativo Excel permite a criação interativa 

de gráficos a partir de tabelas de dados, como podemos ver na Figura 24. 

Nessa imagem, uma tabela de dados de sete colunas e três linhas é 

mapeada em um gráfico de barras. O aplicativo permite que modificações 

sejam feitas nos dados e diferentes representações gráficas sejam criadas e 

testadas. 
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Figura 24 — Imagem do programa Excel mostrando uma tabela de dados e um gráfico 

de barras criado a partir dessa tabela. Microsoft. 

O sistema Polaris (STOLTE; TANG; HANRAHAN, 2002), hoje conhecido 

como o aplicativo Tableau45, é um sistema desenvolvido para permitir a 

exploração interativa de amplos bancos de dados multidimensionais. 

Segundo os autores, o sistema permite a rápida geração de gráficos através 

de uma interface que permite conectar dimensões dos dados a marcas 

gráficas e canais visuais. A Figura 25 mostra uma imagem do sistema. Nela 

podemos ver, na coluna da esquerda, uma lista de dimensões extraídas dos 

dados; na segunda coluna, temos opções de marcas e propriedades visuais; 

e, na área principal, a visualização resultante das escolhas do usuário. 

                                            
45 http://www.tableau.com/ 



120 

 

Figura 25 — Sistema Polaris. Stolte, Tang e Hanrahan, 2002. 

Desenvolvido no Senseable City Lab do MIT46, o aplicativo ‘Data Collider’ tem 

o objetivo de auxiliar na transformação de dados e na criação de 

visualizações. O aplicativo permite importar dados, configurar e aplicar 

métodos de transformação, e mapear os resultados em marcas gráficas. A 

imagem da Figura 26 mostra a representação da estrutura de dados em 

tabelas pelo programa. As dimensões dos dados nas tabelas podem ser 

conectadas a marcas e canais visuais através da interface mostrada na 

Figura 27, gerando visualizações de dados de acordo com as escolhas 

dessas interações. 

                                            
46 Massachussets Institute of Technology 
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Figura 26 — Representação dos dados em tabelas no aplicativo ‘Data Collider’. MIT 

Senseable City Lab, 2014. 

 

Figura 27 — Imagem da interface de conexão entre dados e representações gráficas 

do aplicativo ‘Data Collider’. MIT Senseable City Lab, 2014. 

Nos três exemplos de aplicativos citados – ‘Excel’, ‘Polaris’ e ‘Data Collider – 

temos uma forma similar de representar a estrutura dos dados e de conectar 

suas dimensões a marcas gráficas. Nesses aplicativos, os dados são 
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inicialmente representados em tabelas textuais/numéricas e, através de 

diferentes interfaces gráficas, as dimensões dessas tabelas podem ser 

atribuídas a marcas e propriedades gráficas para gerar visualizações. 

Esses três sistemas começam o desenvolvimento de visualizações pela 

representação dos dados e sua estrutura através do uso de tabelas. O uso de 

tabelas posiciona os dados em colunas e linhas, o que auxilia na sua leitura. 

Na Figura 24, no programa ‘Excel’ é possível ver a tabela de dados usada na 

visualização, contendo três colunas e sete linhas de valores.  

A tabela exibida na Figura 26, no aplicativo ‘Data Collider’, possui uma 

quantidade muito maior de dados. Ela contém 60 colunas e mais de mil linhas 

de dados, mas, devido ao tamanho da tela, apenas 15 colunas e 25 linhas 

podem ser exibidas de uma única vez. Caso o usuário deseje desenvolver 

um entendimento mais geral da tabela, precisará usar sua memória, pois a 

representação está separada em diversas páginas.  

Para lidar com esse problema, o sistema ‘Polaris’ extrai as principais 

dimensões dos dados das tabelas e as apresenta em uma lista que o usuário 

pode acessar diretamente. Essa lista pode ser vista na coluna esquerda da 

Figura 25. Essa solução permite que uma quantidade de dimensões possa 

ser representada de uma única vez, mas, ao mesmo tempo, elimina o 

contexto parcial de variação dos valores contidos nas tabelas. 

O uso de tabelas limita a representação da estrutura de dados a colunas e 

linhas. Agrupamentos e estruturas mais complexas com hierarquias (como 

listas dentro de listas dentro de listas) precisam de múltiplas tabelas para ser 

representadas, com um resultado pouco eficaz.  

O entendimento da estrutura dos dados é de extrema relevância em um 

projeto de visualização de dados, pois as possibilidades de mapeamento 

gráfico dependem das dimensões e hierarquias disponibilizadas por essa 

estrutura (MUNZNER, 2014). Dados podem ser transformados e derivados, 

ação que expande a gama de possibilidades de soluções em comparação ao 
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que seria possível com apenas os dados brutos. Dessa forma, as estruturas 

de dados são o material principal do projeto, que, ao serem trabalhadas, 

podem levar a novas soluções. 

Tratar a estrutura de dados como uma entidade intermediária de projeto pode 

auxiliar diretamente o designer com o entendimento do espaço de 

possibilidades do projeto. Possibilidades de criação de gráficos estão 

densamente relacionadas com a estrutura dos dados, as quais funcionam 

como esqueletos para as visualizações. Entender as possibilidades de 

operações e transformações que um grupo de dados pode aceitar pode levar 

à compreensão do espaço de possibilidades de um projeto e dos meios de se 

navegar por ele. 

Dados recebidos em projetos de visualização são normalmente de difícil 

consumo direto pela mente humana. Eles precisam ser formatados e 

representados através de marcas gráficas para que possamos consumi-los 

de forma mais eficiente, sem depender excessivamente de memória ou de 

raciocínio ativo. 

Um exemplo dos dados brutos recebidos para o projeto ‘Variação 

Dimensional de Madeiras’ pode ser visto na Figura 28. Esse projeto foi 

desenvolvido como parte da pesquisa desta tese47. Os dados nessa figura 

não apresentam nenhuma formatação visual específica. Sem alguma forma 

de auxílio, sua estrutura é, portanto, de difícil entendimento.  

Ao aplicar formatações a esses dados, baseadas em sua estrutura, temos 

como resultado a imagem na Figura 29, onde podemos compreender mais 

facilmente parte da estrutura dos dados. É possível ver que os dados estão 

agrupados em cidades e que cada grupo possui o nome da cidade e uma 

diversidade de outros valores subagrupados em outras variáveis. 

                                            
47 O projeto ‘Variação Dimensional de Madeiras’ for desenvolvido em parceria com o 
especialista em madeiras Rafael Passarelli. O resultado desse projeto pode ser visto 
no endereço: http://woodchanges.com 
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Figura 28 — Dados brutos recebidos para o projeto ‘Variação Dimensional de 

Madeiras’. Carli, 2012. 
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Figura 29 — Formatação visual dos dados brutos recebidos para o projeto ‘Variação 

Dimensional de Madeiras’. Carli, 2012. 

As estruturas exibidas na Figura 29 são uma pequena parte de toda a 

estrutura de valores disponível nos dados recebidos. A quantidade de dados 

é muito maior do que o espaço disponível para sua representação nesse 

formato. Para compreender esses dados nessa formatação, o usuário precisa 

memorizar o que está vendo e avançar para partes subsequentes, até passar 

por todos os dados, do mesmo modo que na tabela da Figura 26. 

Essa mesma estrutura de dados pode ser representada através de listas 

hierárquicas interativas, como na Figura 30. Nessa representação, os dados 

são agrupados em elementos expansíveis de acordo com sua estrutura e 
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subpartes da estrutura podem ser acessadas através da abertura e expansão 

dos seus elementos.  

 

Figura 30 — Representação dos dados brutos recebidos para o projeto ‘Variação 
Dimensional de Madeiras’ em listas hierárquicas interativas. Carli, 2012. 

Essa representação permite uma visão geral da primeira camada hierárquica 

dos dados. Para cada subgrupo de dados, o usuário precisa recursivamente 

abri-los e expandi-los, de forma a poder explorá-los. Se toda a hierarquia 

dessa representação estiver expandida, teremos, como resultado, uma 

imagem similar à Figura 29. 
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A partir do conceito de listas hierárquicas, criamos a representação da 

estrutura dos dados da Figura 31. A imagem mostra a representação dos 

dados brutos recebidos para o projeto ‘Variação Dimensional de Madeiras’. 

Essa representação mostra como os dados formam uma lista contendo 

dezenove cidades, cada uma com um grupo de propriedades que contêm, 

cada uma, doze números. Exemplos das propriedades são: temperatura alta, 

temperatura baixa, umidade alta, entre outros. 

 

Figura 31 — Representação proposta para a estrutura dos dados brutos recebidos 

para o projeto ‘Variação Dimensional de Madeiras’. Carli, 2012. 

Através da informação obtida no entendimento do domínio dos dados desse 

projeto, sabemos que os doze números dentro de cada propriedade 

representam as médias mensais históricas dessas propriedades para cada 

cidade. Logo, para cada cidade temos a média histórica da temperatura 

máxima de cada mês do ano, a média histórica da temperatura mínima de 

cada mês do ano, etc. 



128 

A partir da representação da Figura 31, podemos compreender melhor, em 

sua total amplitude, a estrutura dos dados levantados para o 

desenvolvimento do projeto. A importância do entendimento dessa estrutura 

é que permite a reflexão sobre que partes dela podem ser mapeadas em 

quais marcas e canais visuais, e quais as possibilidades de transformar essa 

estrutura para poder gerar gráficos mais adequados para o problema que 

está sendo trabalhado. 

No projeto da visualização ‘Variação Dimensional de Madeiras’, o problema 

tratado é a relação entre a variação dimensional de madeiras, e umidade e 

temperatura. O projeto pretende mostrar como a variação de temperatura e 

umidade durante o ano afeta a dimensão de madeiras usadas em projetos de 

arquitetura e mobiliário. 

O conhecimento da estrutura dos dados nos auxiliou a imaginar possíveis 

transformações para ela e projetar como essas transformações poderiam se 

desdobrar em visualizações. Nas iterações do projeto, o caminho contrário foi 

também executado: imaginamos possíveis mapeamentos gráficos para os 

dados e tentamos projetar que tipos de transformações sobre eles seriam 

necessárias para poder executar esses mapeamentos. 

Através de iterações e conversas reflexivas, tanto com a representação da 

estrutura de dados, como com outras externalizações, formamos um novo 

modelo mental da estrutura de dados para o projeto, o qual foi externalizado 

na parte superior da Figura 32. 
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Figura 32 — Representação da nova estrutura de dados do projeto ‘Variação 

Dimensional de Madeiras’ e a relação de parte dela com a diagramação da 

visualização. Carli, 2012. 

Essa estrutura de dados agrupa os valores de cada mês para os diferentes 

tipos de informação, extraindo as máximas e mínimas anuais e colocando-as 
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sob variáveis de nome ‘limite’. Dentro dos grupos mensais, os valores são 

reorganizados de acordo com os tipos de marcas gráficas que serão 

executadas. A Figura 32, além de mostrar a nova estrutura de dados 

desenvolvida, também mostra como uma parte dessa estrutura é usada na 

diagramação da visualização. Os valores máximos e mínimos mensais de 

umidade serão mapeados em retângulos, definindo como cada um começa e 

termina. 

Através da transformação, essa nova estrutura foi aplicada aos dados. O 

resultado foi usado para executar a visualização do projeto. Uma imagem do 

produto final pode ser vista na Figura 33. Nessa imagem, podemos ver, do 

lado esquerdo, uma lista das cidades utilizadas e, na parte central, temos 

retângulos vermelhos representando os valores mínimos e máximos de 

umidade. Através da interação com a visualização, é possível ressaltar, na 

parte central, as marcas que representam a temperatura, em vez das marcas 

que representam a umidade. Na parte inferior da visualização, temos 

pequenos múltiplos do gráfico principal para cada cidade do projeto. 
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Figura 33 — Visualização das médias históricas de temperatura, umidade e equilíbrio 

de umidade do projeto ‘Variação Dimensional de Madeiras’. Carli, 2012. 

A etapa de transformação de dados é, segundo Kandel et al. (2011), um 

impedimento comum para a análise de dados que pode ser aliviada pelo uso 

de técnicas de visualização e interação. Os autores colocam que: 

A natureza interativa da transformação de dados sugere que esse processo 

pode ser facilitado pelo uso de interfaces visuais que estreitamente integrem 

dados, diagnósticos e uma variedade de transformações de dados. [...] Novas 

perguntas de pesquisa surgem ao redor da efetividade de diferentes 

codificações visuais para transformação de dados e sobre como lidar com 
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quantidades de dados cada vez maiores (KANDEL et al. 2011, p.274, tradução 

nossa)48. 

A etapa de transformação de dados é uma etapa reconhecidamente difícil de 

ser executada (MUNZNER, 2014), devido à complexidade natural de grandes 

quantidades de dados e à dificuldade de compreendê-los e trabalhá-los. O 

uso de representações gráficas específicas para estruturas de dados pode 

auxiliar na operação dessa complexidade, contribuindo diretamente com o 

desenvolvimento de melhores visualizações. 

Desenvolver representações gráficas específicas para estruturas de dados 

coloca essas representações como uma importante entidade intermediária do 

ato projetual e torna mais relevante sua importância na definição e 

navegação de espaços de problemas de visualizações.  

Defendemos que o uso de representações de estruturas de dados é de 

extrema importância para o design de visualizações de dados, pois elas 
auxiliam na representação de modelos mentais do projeto, no 
dimensionamento do espaço de possibilidades, e na navegação e 
apreensão dos mesmos. 

Representações de estruturas de dados são hoje um problema aberto. Elas 

são, em si, um problema de design, um problema mal definido, que não tem 

soluções finais. Devido à complexidade de execução dessas representações 

e à falta de trabalhos que tratam desse tópico, propomos aqui uma técnica de 

visualização de representação de estruturas de dados. Essa técnica tem 

como objetivo embasar nossa proposição do uso de representações de 

estruturas de dados e apontar direções para futuras pesquisas e trabalhos na 

área.  

                                            
48 “The interactive nature of data wrangling suggests that the process might be 
facilitated by visual interfaces that intimately integrate both data diagnostics and a 
variety of data transformations. […] Additional research questions arise around the 
effectiveness of different visual encodings for data wrangling and how to handle 
increased data sizes”. 
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O objetivo principal de representações gráficas de estruturas de dados é 

auxiliar o entendimento de grandes quantidades de dados por um ponto de 

vista projetual e auxiliar na compreensão de dados através de uma 

abordagem de como agir sobre eles. Para isso, é necessário um foco na 

estrutura tipológica dos dados e na variação dos seus valores49. O desafio é 

dar forma a um suporte conciso que extraia e comunique essas informações. 

Visualizações de estruturas de dados precisam estar conscientes do espaço 

que ocupam. Uma representação gráfica que caiba integralmente na área 

visual do usuário pode ser apreendida sem o uso excessivo de sua memória 

mental. Representações que ocupam várias telas precisam ser apreendidas e 

memorizadas por partes, o que, no caso de informações complexas, impõe 

um considerável fardo ao usuário. 

Temos, então, que representações de estruturas de dados precisam 

comunicar a tipologia e a variação de seus valores de forma concisa e 

sintética. Na Figura 34, temos uma estrutura de dados representada através 

da técnica desenvolvida para esta tese. 

                                            
49 No apêndice fazemos uma introdução técnica à tipologia de dados. 
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Figura 34 — Representação gráfica de uma estrutura de dados através da técnica 

desenvolvida para esta tese. Carli, 2015.  

Nessa representação, a estrutura dos dados é extraída através de uma 

explicitação dos elementos repetidos e de uma compressão das listas 

contendo essas repetições. A figura mostra um grupo de objetos contendo as 

propriedades ‘amount’, ‘avgClustCoeff’, ‘degrees’ e ‘pop’; a propriedade 

‘degrees’ de cada um desses objetos contém um outro grupo de objetos e 

cada um dos objetos desses grupos contém as propriedades ‘degree’, 

‘avgClustCoeff’ e ‘amount’. Ou seja, temos uma lista de objetos e uma lista 

das propriedades desses objetos. E cada uma dessas propriedades contém, 

por sua vez, uma lista de objetos. 

A marca similar a um colchete representa uma lista que contém os objetos 

dentro do espaço visual dessa marca; as caixas de cor cinza conectadas 

verticalmente são objetos e suas propriedades; conexões horizontais 

representam o que está contido dentro de cada propriedade. 

Em vez de representar visualmente todos os objetos das listas de dados, 

suas propriedades em comum são extraídas e usadas para traçar a 

hierarquia dos elementos. A extração dos elementos em comum permite a 

compreensão da estrutura e hierarquia dos dados, mas não mostra a 

variação de seus valores.  
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O uso de tabelas, como na Figura 26, permite ao usuário acessar valores 

individuais dos dados e, com isso, desenvolver uma noção parcial para eles. 

Ao se trabalhar quantidades maiores de dados, é mais difícil de compreender 

sua variação pelo uso de tabelas. 

Para representar a variação de valores de dados junto com sua estrutura, 

usamos histogramas e informações estatísticas nas propriedades sem 

subestruturas, como pode ser visto na Figura 34. Após achatar as estruturas 

de dados, os valores em comum sobre propriedades de mesmo nome e nível 

hierárquico são agrupadas e usadas para gerar histogramas da sua 

dispersão e seus valores máximos e mínimos. 

Com isso conseguimos, de forma concisa, representar tanto a estrutura dos 

dados como a variação dos seus valores. Uma discussão técnica 

aprofundada de como essa visualização é construída automaticamente é feita 

nos apêndices desta tese.  
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7 ESTUDO DE CASO 

Para estender a discussão do uso de representações de estruturas de dados 

no processo de design de visualizações, iremos apresentar um estudo de 

caso desenvolvido durante a pesquisa desta tese. O projeto ‘Vilas Urbanas’ 

(do inglês Urban Villages), foco desse estudo, foi desenvolvido em parceria 

com o laboratório Senseable City do Instituto de Tecnologia de 

Massachussets (MIT). O projeto trata do desenvolvimento de uma 

visualização sobre os dados de ligações telefônicas em cidades de Portugal e 

as redes de relações formadas entre essas ligações. 

Neste estudo, iremos, primeiro, apresentar os dados brutos recebidos para o 

projeto e como foram adquiridos. Em seguida, iremos mostrar o 

desenvolvimento da transformação desses dados, os testes do mapeamento 

deles em marcas gráficas e como esse processo levou ao desenvolvimento 

da versão final da visualização.  

Esse estudo de caso pretende apresentar uma visão geral do processo de 

design do projeto. Nosso foco é mostrar como o uso de representações de 

estruturas de dados ajudou no desenvolvimento das visualizações desse 

projeto. 

7.1 OBTENÇÃO DOS DADOS 
Os dados recebidos para o desenvolvimento do projeto vieram de análises 

estatísticas feitas por pesquisadores do laboratório Senseable City, a partir 

de dados de chamadas telefônicas de uma companhia de telecomunicações 

de Portugal. Recebemos um arquivo de texto com os dados brutos contendo 

1,6 milhões de objetos com diversos valores e múltiplas dimensões. 
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Uma das primeiras etapas do projeto foi buscar entender os dados 

disponibilizados para o desenvolvimento da visualização e os objetivos que 

essa visualização pretendia alcançar. Para auxiliar na compreensão dos 

dados, sua estrutura foi representada graficamente utilizando a técnica 

descrita no capítulo anterior.  

 

Figura 35 — Representação gráfica da estrutura dos dados recebidos para o projeto 
‘Vilas Urbanas’. Carli, 2014. 

A representação gráfica da estrutura dos dados brutos do projeto pode ser 

vista na Figura 35. Nessa imagem, podemos ver que os dados recebidos 

para o projeto são compostos de uma lista de objetos contendo diversas 

propriedades e que os histogramas da imagem comunicam a distribuição dos 

valores dos dados.  

As propriedades contidas nos dados são específicas do domínio do problema 

tratado nesse projeto. Cada objeto nos dados representa um usuário de 

telefonia em Portugal, uma pessoa que executou chamadas telefônicas em 

cidades de Portugal; e as propriedades de cada objeto são informações 
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relacionadas a esse usuário. Abaixo, fazemos um resumo do que as 

principais propriedades dos dados significam. 

Entre as principais propriedades dos dados temos: ‘popUrbarea’, 

‘popMunicipality’ e ‘popLuz’, as quais representam formas de se mensurar o 

tamanho da população da área urbana em que o usuário representado pelo 

objeto realizou as chamadas telefônicas; ‘degree’ é um termo relacionado a 

análise de redes que, no contexto desses dados, mensura a quantidade de 

contatos telefônicos que o usuário em questão possui; por último, a 

propriedade ‘clusterCoeff’ se refere ao coeficiente de cluster, que, no 

contexto desses dados, representa a chance de dois contatos telefônicos do 

usuário em questão também serem contatos telefônicos entre si. 

Um dos principais objetivos desse projeto é buscar entender como o número 

de contatos telefônicos de usuários de telefonia varia de acordo com o 

tamanho da cidade na qual esses usuários vivem. Para se tratar dessa 

questão, é necessário compreender a relação entre número de contatos 

telefônicos de usuários e o tamanho da cidade na qual eles vivem. 

7.2 TRANSFORMAÇÕES DE DADOS E EXPERIMENTAÇÕES VISUAIS 
A estrutura inicial dos dados não permite gerar uma visualização que mostre 

a relação entre o número de contatos telefônicos e a população das cidades. 

Para produzi-la, é necessário, antes, transformar os dados. Para produzir tal 

gráfico, é necessária uma lista de objetos representando cidades, contendo 

duas propriedades: tamanho da população e média da quantidade de 

contatos telefônicos dos usuários de telefonia. 

Para produzir tal estrutura, os dados iniciais (Figura 35) precisam ser 

agrupados através da propriedade que contém a quantidade da população da 

cidade. Nesses grupos, precisa ser calculada e extraída a média da 

quantidade de contatos telefônicos dos usuários. O resultado da aplicação 

dessa transformação sobre os dados pode ser visto na Figura 36. 
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Figura 36 — Estrutura de dados desenvolvida durante o projeto ‘Vilas Urbanas’. Carli, 

2014. 

A visualização gráfica dos dados da Figura 36 mostrou que a média de 

contatos aumenta conforme o tamanho das cidades, o que era previsto 

inicialmente. Ao chegar a essa representação, percebemos que os dados a 

que tínhamos acesso poderiam levar a visualizações mais interessantes do 

que uma leitura direta do objetivo do problema poderia criar.  

O processo de design não é uma atividade linear, ele é uma atividade de 

iterações, de idas e vindas. Isso porque o design trata de problemas mal 

definidos e porque problemas de design estão continuamente evoluindo e se 

transformando, conforme soluções parciais são propostas e testadas.  

O projeto ‘Vilas Urbanas’ não foi exceção. A partir da representação da 

estrutura dos dados e dos resultados parciais, buscamos gerar outras 

visualizações que tratassem da relação entre o número de contatos e o 

tamanho das cidades, mas que construíssem uma compreensão mais ampla 

da situação. 

Um teste com uma nova estrutura de dados a partir da transformação e da 

operação dos dados brutos pode ser vista na Figura 37. Nesse teste, 

agrupamos cidades a partir de intervalos de tamanhos, formando cinco 

grupos de cidades. Para esses grupos, calculamos valores máximos e 

mínimos de população, e subagrupamos os usuários de telefonia através de 

seu número de contatos telefônicos. 

O objetivo inicial dessa transformação foi buscar organizar e agrupar os 

dados através de pessoas que possuem certa quantidade de contatos 
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telefônicos em cidades agrupadas por intervalos de tamanhos. Com isso, as 

características de pessoas com seu número de contatos telefônicos se torna 

parte do novo foco. 

 

 

Figura 37 — Estrutura de dados desenvolvida durante o projeto ‘Vilas Urbanas’. Carli, 

2014. 

A partir dessa nova estrutura, buscamos produzir e testar novas 

visualizações, através do mapeamento de propriedades e hierarquias dos 

dados em diversas marcas gráficas e canais visuais. Um dos resultados 

dessas visualizações pode ser visto na Figura 38. Nessa figura, 

representamos sequencialmente os quatro grupos de cidades e, em cada 

grupo, mapeamos o agrupamento de contatos em círculos. O tamanho dos 

círculos representa a quantidade de contatos telefônicos que as pessoas 

desse grupo apresentam; as cores dos círculos representam quantas 

pessoas têm esse número de contatos nas cidades em questão. 
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Através da visualização, foi possível perceber que a diferença entre os quatro 

grupos de cidades ficou pouco aparente, por causa do agrupamento delas. 

As cidades foram agrupadas porque a sua quantidade não permitiria que 

todas fossem representadas visualmente lado a lado em uma única tela, junto 

com a representação dos seus subgrupos e valores. 

 

Figura 38 — Experimento de visualização desenvolvido durante o projeto ‘Vilas 

Urbanas’. Carli, 2014. 

As representações da estrutura de dados e as visualizações-teste para elas 

funcionam aqui como externalizações de modelos mentais e entidades 

intermediárias de projeto. Como externalizações de modelos mentais porque 

são, em parte, uma representação gráfica de como o projetista construiu e 

entendeu o projeto mentalmente.  

Elas também funcionam como entidades intermediárias de projeto por serem 

representações que podem indicar possíveis desdobramentos projetuais e 

por comunicarem dimensões do espaço de possibilidades do projeto. Isso 

está particularmente presente nas representações de estruturas de dados. É 

possível perceber, entre a Figura 35 e a Figura 36, como os dados foram 

reduzidos e simplificados, retirando um potencial de informação que poderia 

contribuir para o resultado do projeto. Já entre a Figura 35 e a Figura 37, é 

possível ver como os dados extras foram usados para criar novos subgrupos 

e dimensões que podem levar a novas análises e apreensões dos dados. 

Como foi colocado, através da Figura 38 pudemos ver que o agrupamento 

em intervalos de cidades não auxiliou na comunicação da informação. Mas, 
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ao mesmo tempo, através da estrutura de dados dessa visualização, 

percebemos que os dados formados pelos subgrupos de números de 

contatos podem trazer uma interessante perspectiva de cada cidade. Esses 

subgrupos podem comunicar dispersões dos valores dentro das cidades, 

construindo uma imagem do desdobramento de múltiplas dimensões. 

Em resposta ao que foi apreendido, construímos uma nova transformação de 

dados, na qual as cidades não foram agrupadas por intervalos, mas mantidas 

em sua íntegra. Os dados disponíveis para cada cidade foram transformados 

de forma a construir listas dos possíveis números de contatos que usuários 

de telefonia possuem nas cidades. Essas listas dispõem de informações 

relacionadas aos grupos, como número de usuários do grupo e média do 

coeficiente de cluster. A estrutura de dados resultante dessa transformação 

pode ser vista na Figura 39. 

 

Figura 39 — Estrutura de dados desenvolvida durante o projeto ‘Vilas Urbanas’. Carli, 
2014. 

O objetivo dessa transformação foi estruturar os dados através de cidades, 

em vez da estrutura inicial em que os dados eram agrupados por usuários de 

telefonia, e, dentro dessas cidades, listar as possíveis quantidades de 

contatos telefônicos e suas informações. Dessa forma, temos, como 

resultado, uma lista de cidades com algumas de suas propriedades. Entre 

essas propriedades, temos uma lista com as quantidades de contatos 
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telefônicos que os usuários da cidade possuem, e dados pertinentes a essas 

novas listas. 

A partir dessa estrutura de dados, produzimos novas visualizações, para 

poder entender melhor a variação dos seus valores e para externalizar as 

ideias de soluções formadas a partir das conversas com as estruturas de 

dados. A Figura 40 mostra uma dessas visualizações. Nela, o eixo ‘x’ 

representa o tamanho da população das cidades e o eixo ‘y’ representa o 

número de contatos telefônicos. A linha cinza que atravessa o gráfico está 

plotando, para cada cidade, o seu número de habitantes, de acordo com a 

média de contatos telefônicos deles. 

Nessa visualização, cinco cidades foram escolhidas de acordo com o seu 

espaçamento na dimensão horizontal do gráfico, ou seja, a dimensão 

horizontal do gráfico foi dividida em cinco partes igualmente espaçadas e as 

cidades com o número de habitantes de acordo com esses espaçamentos 

foram selecionadas.  

Informações extras sobre essas cidades foram plotadas no gráfico, 

posicionando-as de acordo com o seu número de habitantes. A variação 

horizontal da área azul representa a quantidade de pessoas que, na cidade, 

possuem um número de contatos de acordo com o eixo ‘y’ da visualização.  

O resultado das áreas azuis usadas nessa visualização é de uma pirâmide, 

na qual a largura de cada segmento representa a quantidade de pessoas que 

possuem certo número de contatos telefônicos nas cidades escolhidas. 

Podemos ver, na Figura 40, que a cidade à esquerda, com a menor 

população, não possui usuários com um grande número de contatos 

telefônicos. Ao contrário da última cidade da imagem, na qual a pirâmide é 

mais alta, indicando a presença de pessoas com grandes números de 

contatos telefônicos. 
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Figura 40 — Experimento de visualização desenvolvido durante o projeto ‘Vilas 

Urbanas’. Carli, 2014. 

Por último temos os círculos contendo arcos e linhas interconectando-os. 

Esse gráfico busca produzir uma representação visual da média de contatos 

telefônicos que os usuários da cidade possuem e a chance de que, para um 

dos usuários de telefonia, dois desses contatos sejam também contatos entre 

si. Os arcos do gráfico representam contatos telefônicos e as linhas entre 

eles representa a probabilidade de que esses dois contatos também sejam 

contatos entre si. 

A partir dessa visualização, buscamos expandir e refinar duas ideias. 

Primeiro, a de fundamentar o gráfico em dois eixos dimensionais, de número 

de habitantes das cidades e quantidade de contatos telefônicos dos usuários 

de telefonia. Segundo, a de representar informações extras sobre as cidades 

na posição que ocupam nas duas dimensões principais do gráfico. 

A partir do experimento de visualização mostrado na Figura 40 e do 

entendimento da estrutura dos dados adquirido através da representação da 

Figura 39, continuamos a iterar a solução do projeto desse estudo de caso. O 

objetivo da última iteração foi de resolver os pontos levantados no paragrafo 

anterior, através dessa última iteração chegamos ao resultado do projeto 

desses estudo de caso. 
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7.3 RESULTADO DO PROJETO 
O resultado do projeto ‘Vilas Urbanas’50 pode ser visto na Figura 41. Nessa 

imagem, podemos também ver uma breve explicação gráfica de como 

entender e explorar os gráficos. Nessa visualização, as cidades estão 

ordenadas horizontalmente pelo tamanho da sua população, os habitantes da 

cidade estão agrupados de acordo com o número de contatos telefônicos que 

possuem, e esse número de contatos telefônicos é ordenado e dimensionado 

verticalmente no gráfico.  

A quantidade de pessoas, de acordo com o número de contatos telefônicos 

que possuem, é visualizada no gráfico de área posicionado à esquerda de 

cada cidade. A probabilidade de que dois contatos dessas pessoas sejam 

contatos entre si é visualizada no gráfico de área à direita de cada cidade. A 

área branca do fundo do gráfico é formada pelo número mínimo e máximo de 

contatos telefônicos de cada cidade e os pontos representam a média de 

contatos telefônicos também em cada cidade. 

 

Figura 41 — Visualização final do projeto ‘Vilas Urbanas’. Carli, 2014. 

                                            
50 A versão online interativa do projeto pode ser acessada no endereço: 
http://senseable.mit.edu/urbanvillages/ 
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Na visualização, inicialmente são exibidas apenas as cidades cujos gráficos 

não se sobrepõem visualmente. De acordo com a interação do usuário da 

visualização, outras cidades são exibidas, junto com informações contextuais 

relacionadas à interação. O posicionamento horizontal do mouse seleciona e 

exibe a cidade com o número de habitantes mais próximo a essa posição na 

dimensão do gráfico; enquanto que o posicionamento vertical exibe detalhes 

em relação ao número de contatos. 

Um exemplo dessa interação pode ser visto na Figura 42. Nessa imagem, em 

função do posicionamento do mouse pelo usuário da visualização, a cidade 

de Évora foi selecionada e os detalhes relativos a pessoas que possuem 

dezenove contatos telefônicos estão sendo exibidos. 

É possível ver, na imagem, que o número de contatos em destaque está 

acima da média da cidade e que há uma porcentagem extremamente 

pequena de pessoas em Évora que possui dezenove contatos telefônicos. 

Entre esses contatos, há uma chance de dezenove por cento de também 

serem contatos entre si. 
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Figura 42 — Detalhe da interação com a visualização do projeto ‘Vilas Urbanas’. Carli, 

2014. 

Esse estudo de caso mostrou o desenvolvimento de uma visualização para 

um problema e grupo de dados específico. Esse desenvolvimento foi 

mostrado através de uma sequência de iterações através das quais 

buscamos uma boa solução para o problema sendo tratado.  

A solução final apresentada buscou mostrar a relação entre número de 

contatos telefônicos de usuários e o tamanho da cidade na qual eles vivem, 

auxiliando no entendimento de como o número de contatos telefônicos de 

usuários de telefonia varia de acordo com o tamanho da cidade na qual 

esses usuários vivem. 
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O resultado alcançado não era aparente na definição do problema e nos 

dados recebidos inicialmente. O conceito final da visualização proposta nesse 

estudo de caso emergiu de um processo de iteração através do entendimento 

e transformação da estrutura dos dados. 

Dessa forma a representação da estrutura dos dados e o processo de 

transformação deles foram elementos que auxiliaram o entendimento do 

espaço de possibilidades do projeto e a navegação pelo mesmo. A sequência 

de iterações apresentadas nesse estudo de caso foi decorrente do 

entendimento do projeto através da representação da estrutura dos dados, e 

da manipulação dessa estrutura para se navegar pelo espaço de 

possibilidades do projeto. 

A representação da estrutura de dados se efetiva aqui como uma entidade 

entre o problema e a solução do projeto, ela dá suporte e aponta possíveis 

direções para o desenvolvimento de iterações do projeto, auxiliando no 

desenvolvimento de uma solução mais efetiva e eficiente para o problema 

sendo tratado. 
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8 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

No processo de design de visualizações de dados, a etapa 

reconhecidamente mais difícil de ser executada é a etapa da transformação 

de dados. Munzner (2009) coloca que designers de visualização tendem a 

pular o entendimento dos dados, assumindo que a abstração e a 

estruturação iniciais são corretas, indo diretamente para o mapeamento 

dessa estrutura em marcas visuais, já que o mapeamento gráfico tende a ser 

considerado o problema mais interessante de ser resolvido.  

A abstração e a transformação dos dados são componentes ativos do design. 

Muitas decisões de projeto de visualizações incluem ou necessitam da 

transformação e da derivação de dados (SEDLMAIR; MEYER; MUNZNER, 

2012). A transformação de dados é difícil, mas necessária, pois é ela que 

garante que projetos de visualização possam ir além da predeterminação 

inclusa nos dados brutos. 

O desenvolvimento de visualizações sem o uso de transformações restringe 

as escolhas do projeto à conexão entre os valores dos dados e os canais 

visuais de marcas gráficas. Ou seja, restringe a escolha de quais 

propriedades visuais serão usadas para representar quais dimensões dos 

dados. 

A transformação de dados é difícil de ser executada, pois necessita de um 

profundo entendimento da estrutura e da variação dos valores dos dados a 

serem transformados. Não é possível agir sobre os dados sem antes 

desenvolver um modelo mental deles. Uma forma de desenvolver modelos 

mentais é através do consumo de representações externas (DUBBERLY, 

2009). 



150 

Visualizações são representações gráficas de dados e o uso delas auxilia no 

processo de compreensão de dados. A execução de representações gráficas 

de grandes quantidades de dados é uma tarefa complexa, tanto por questões 

técnicas quanto por questões projetuais. Compreendemos a colocação de 

Munzner (2009) sobre designers pularem a etapa de transformações de 

dados, como consequência dessa complexidade e de uma busca rasa de 

entender os dados.  

Uma forma de se tratar essa dificuldade apontada por Munzner (2009) e 

vivenciada nos projetos desenvolvidos para esta tese, é o uso de técnicas e 

ferramentas que auxiliem no entendimento de dados. Nesse caso, o auxílio 

na compreensão de dados precisa ter como foco um suporte para o processo 

de design, do contrário seus objetivos se sobrepõem e se confundem com os 

próprios objetivos de design de visualizações, que também é auxílio cognitivo 

à compreensão de dados. 

Temos, então, o desenvolvimento de gráficos para os especialistas e 

consumidores dos dados originais, e o desenvolvimento de gráficos para 

designers de visualizações, que pode ser considerado uma metavisualização, 

na qual o objetivo é entender o material do próprio projeto e como ele pode 

ser usado e operado para gerar melhores soluções. 

Dada a complexidade do desenvolvimento da execução de projetos de 

visualização, é compreensível que a criação de representações de dados que 

não trate diretamente dos resultados do projeto e não seja um foco natural de 

projetistas. Mas argumentamos aqui que a execução dessas representações 

pode ajudar a trabalhar a complexidade do design de visualizações e a 

chegar a melhores soluções para ele. 

Visualizações focadas especificamente na estrutura de dados podem auxiliar 

na compreensão da tipologia e variação de valores de dados, tornando tal 

processo cognitivo (e as tomadas de decisões decorrentes dele) mais 

eficiente e efetivo dentro de um processo de design de visualizações. 
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Tabelas são meios de representações comumente usados para comunicar, e 

às vezes explorar, estruturas de dados. Tais métodos podem ser vistos em 

aplicativos como: ‘Excel’, ‘Polaris/Tableau’, ‘DataWrangler’, ‘DataCollider’, 

entre outros. Listas hierárquicas interativas, com o objetivo de representar 

estruturas de dados, são também comuns em ferramentas de auxílio ao 

desenvolvimento de aplicativos. 

Tanto tabelas como listas hierárquicas podem ser usadas para auxiliar no 

entendimento de estruturas de dados. Mas, como pudemos demonstrar e 

justificar com os exemplos da nossa técnica específica para representação 

de estruturas de dados, é possível aumentar a eficiência dessa atividade com 

um foco específico em seus objetivos e necessidades. 

Como apontado por Kandel et al. (2011), o trabalho de transformar dados é 

um impedimento comum para o desenvolvimento de análises e visualizações, 

impedimento este que pode ser muito aliviado pelo do uso de técnicas de 

representação gráfica e interação. Os autores aprofundam essa proposição 

colocando que importantes oportunidades de pesquisa podem vir do uso de 

representações visuais específicas para o trabalho e a transformação dos 

dados, tornando-as mais eficientes e efetivas, especialmente quando 

quantidades cada vez maiores de dados são usadas no projeto. 

A técnica de visualização de estrutura de dados introduzida nesta pesquisa 

auxilia no entendimento da hierarquia da tipologia dos dados e na 

compreensão da variação de seus valores, buscando executar ambas as 

funções de maneira eficiente e efetiva, mesmo quando tratando de grandes 

quantidades de dados. Ela alcança esses objetivos através da extração das 

partes repetidas da estrutura, do achatamento das listas baseado nessas 

extrações e da plotagem dos grupos resultantes de dados em pequenos 

gráficos. 

Através da comparação feita entre esta técnica e o uso de tabelas, e da 

discussão de sua aplicação no estudo de caso, é possível ver como o uso de 

representações de dados específicas para a compreensão de estrutura de 
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dados pode auxiliar no desenvolvimento de projetos de visualização, mais 

especificamente na operação de transformações de dados.  

A execução de transformações de dados é importante no processo de design 

de visualizações, expandindo a gama de possibilidades de como o projeto 

pode ser abordado, através da expansão das dimensões do espaço de 

possibilidades que pode ser acessado na busca por soluções.  

A transformação de dados permite derivar novos dados, criando espaços 

derivados (MUNZNER, 2014), e, portanto, espaços de soluções mais amplos. 

Um espaço de soluções mais amplo pode permitir que soluções melhores e 

mais inovadoras sejam desenvolvidas, soluções que não poderiam ser 

consideradas em um espaço de soluções mais restrito. 

8.1 PONTOS PRINCIPAIS 
Temos, então, que transformações de dados no processo de design de 

visualizações são difíceis de serem realizadas. Essa dificuldade está 

relacionada à complexidade de desenvolver uma compreensão e um modelo 

mental para grandes quantidades de dados.  

Um processo de design de visualizações bem sucedido necessita da explícita 

consideração de múltiplas soluções e de um profundo conhecimento do 

espaço de possibilidades do problema (SEDLMAIR; MEYER; MUNZNER, 

2012).  

Transformações de dados geram dados derivados e espaços que os contêm. 

Logo, a compreensão de possibilidades de transformação de dados e sua 

aplicação podem auxiliar diretamente no entendimento das possíveis 

soluções de um problema de visualização e no entendimento do espaço de 

possibilidades que contém essas soluções. 

O uso de externalizações e representações gráficas é capaz de oferecer um 

suporte cognitivo para o desenvolvimento de entendimentos e modelos 

mentais de possibilidades de transformações de dados. E, através desse 
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suporte, potencializar e estender a capacidade mental de criar e operar esses 

modelos.  

Estruturas tipológicas e variação de valores de dados fornecem a base de 

informações sobre a qual se podem desenvolver modelos mentais acerca de 

como dados podem ser operados, transformados, derivados e mapeados. 

Portanto, sua representação gráfica pode representar auxílio e suporte 

externo para o desenvolvimento de compreensões relacionadas a 

transformações de dados. 

Propomos, nesta tese, o uso de representações gráficas de estruturas 
de dados como entidades intermediárias do projeto de visualizações. Ao 

serem entendidas como entidades intermediárias de projeto, essas 

representações podem ser abordadas como material a ser trabalhado no 

processo de design, um meio que pode ser utilizado pelo projetista para 

desenvolver conversas reflexivas e construir e operar modelos mentais. 

Externalizações e representações gráficas podem focar o produto, o espaço 

do problema e o espaço da solução (DIX; GONGORRA, 2011). Representar 

o produto da visualização é buscar produzir externalizações que representem 

as marcas visuais do resultado de seu mapeamento. Representar o espaço 

das soluções é produzir externalizações a partir das quais seja possível 

desenvolver uma compreensão sobre os possíveis resultados de um projeto. 

Representações das estruturas de dados, ao serem entendidas como 

entidades intermediárias de projeto, oferecem representações que auxiliam 

no entendimento e na operação do espaço de possibilidades de um projeto. 

Uma vez que permitem a compreensão não só de um estado atual, mas 

também das possíveis derivações que podem decorrer dele.  

Os possíveis desdobramentos, a partir de ações sobre representações de 

estruturas de dados, são muito mais amplos do que ações similares sobre 

representações do produto. Isso porque representações de estruturas de 

dados se situam em um nível superior de abstração, em relação ao da 
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representação de uma diagramação de visualização. As representações de 

estruturas contêm tanto as restrições para futuras transformações como as 

dimensões disponíveis para o mapeamento de seus valores. 

Ainda assim, representações de estruturas são mais concretas do que a 

tentativa de externalização de objetivos de um problema. Isso porque esses 

objetivos são criados a partir de uma materialidade dos próprios dados, e 

precisam responder a formatos e restrições deles próprios.  

Problema e solução em um processo de design são como dois lados de uma 

mesma moeda (LAWSON, 2005). A definição de um afeta o entendimento da 

outra, e vice-versa. Devido à natureza complexa de problemas de design, o 

problema e a solução para eles ‘coevoluem’ durante o ato projetual (DORST; 

CROSS, 2001), pois são interdependentes e inter-relacionados. 

A representação de estruturas de dados, por estar entre a definição do 

problema e a definição dos seus resultados, possui um posicionamento único 

para tratar das trocas e ‘coevoluções’ entre problemas e soluções do 

processo de design de visualizações.  

Essa posição única da representação de estruturas de dados reforça o seu 

papel como uma entidade intermediária de projeto. Elas não são a descrição 

do problema, nem a representação da solução final, mas, sim, uma entidade 

que faz a ponte entre esses conceitos. Entidades intermediárias funcionam 

como um metaespaço que auxilia na manipulação da complexidade do 

projeto, tornando operacionais as restrições e as relações do projeto, já que 

permitem ao designer agir através delas. 

8.2 DESDOBRAMENTOS 
O auxílio e o potencial trazidos pela representação de estrutura de dados no 

processo de design de visualizações demonstram a relevância do uso dessas 

representações. Nesta tese, apresentamos uma técnica específica para a 

visualização de estrutura de dados. Nos apêndices, estendemos essa técnica 
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e a aplicamos em uma ferramenta específica para o processo de design de 

visualização de dados.  

O desenvolvimento de representações gráficas de estruturas de dados, com 

o propósito de auxiliar o processo de design, é um campo novo e aberto, no 

qual diversos desenvolvimentos e inovações são possíveis, tanto em 

questões projetuais como técnicas.  

É relevante colocar em consideração como o conceito de entidades 

intermediárias pode ser aplicado no desenvolvimento de ferramentas 

específicas para o projeto de visualizações. A quantidade de informação 

produzida diariamente por seres humanos requer não apenas novas técnicas 

para visualizá-la e compreendê-la, mas também ferramentas para auxiliar na 

complexidade dos problemas do design de visualizações.  

Outras áreas de projeto de design podem também ser auxiliadas e 

potencializadas pelos conceitos discutidos aqui. Estruturas de dados foram 

definidas, nesta tese, como um ponto central entre problemas e soluções do 

design de visualizações. Essas estruturas, ao serem operadas, auxiliam 

diretamente o designer no desenvolvimento dos seus modelos mentais e na 

busca por soluções de projeto.  

Outras áreas de projeto podem também encontrar as suas ‘estruturas’, os 

seus pontos articuladores entre problema e solução. Essas estruturas podem 

ser tratadas como entidades intermediárias de projeto e, a partir delas, 

podem ser desenvolvidas técnicas de representação e ferramentas para sua 

operação. 

A representação e a operação de entidades intermediárias de projeto 

auxiliam diretamente no tratamento da complexidade típica de projetos de 

design. Isso porque não buscam reduzir ou definir os problemas de design, 

mas, ao contrário, potencializam a conversa reflexiva (SCHÖN, 1992) e os 

ciclos iterativos de análise, avaliação e síntese, típicos do processo de design 

(LAWSON, 2005). 
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APÊNDICES 

Os apêndices desta tese tratam de aprofundamentos técnicos ao redor dos 

experimentos realizados e da expansão da técnica de representação de 

estruturas de dados e sua aplicação. 

No apêndice ‘A’, tratamos de conceituações técnicas do ecossistema de 

programação e da tipologia de dados usados nos experimentos 

desenvolvidos para esta tese. No apêndice ‘B’, estendemos e expandimos a 

técnica de representação de estrutura de dados apresentada nesta tese, 

mostrando detalhes de seu funcionamento e execução.  

No apêndice ‘C’, apresentamos uma ferramenta para auxílio no processo de 

design de visualização de dados, desenvolvida a partir de nossa técnica de 

representação de estrutura de dados. Essa ferramenta mostra como as 

discussões e teorias desta tese podem ser automatizadas e colocadas em 

prática em uma ferramenta específica para auxiliar na exploração do espaço 

de possibilidades do design de visualizações.  
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APÊNDICE A – TIPOLOGIAS DE DADOS EM JSON (NOTAÇÃO DE 

OBJETOS DE JAVASCRIPT) 
 

Os experimentos desenvolvidos na pesquisa desta tese foram construídos e 

executados dentro do ecossistema de tecnologias da web, o sistema de 

informação de documentos de hipertextos interconectados acessados via 

Internet. Parte dessas tecnologias influenciou decisões nos experimentos de 

visualizações e na técnica de representação de estruturas de dados. Devido 

a isso, este capítulo apresenta as tecnologias mais relevantes para a 

pesquisa desta tese. 

Documentos na web, normalmente chamados de páginas (do inglês web 

pages), podem ser acessados através de aplicativos de computador 

chamados navegadores (do inglês web browser). Várias normas e 

especificações técnicas definem a operação de diversas partes da web, todas 

são abertas e públicas, e mantidas por organizações que têm como objetivo 

desenvolver, estabelecer e cuidar da longevidade dos padrões. A principal 

organização que cuida de especificações de tecnologias da web é a W3C 

(World Wide Web Consortium), responsável pela HTML (HyperText Markup 

Language), XML (Extensible Markup Language), SVG (Scalable Vector 

Graphics), CSS (Cascading Style Sheets), DOM (Document Object Model), 

entre outros. 

Por possuir padrões e especificações técnicas abertas, navegadores capazes 

de acessar a web podem ser implementados em qualquer sistema 

operacional e, logo, não são limitados a uma plataforma, como programas de 

Windows que só podem ser executados no sistema operacional Windows. Há 

navegadores implementados em diversos sistemas operacionais, de 

desktops a celulares, dando acessibilidade e alcance não existentes para 

web em outras plataformas. Esse nível de acessibilidade foi o principal motivo 

de nos focarmos no ecossistema web. Visualizações feitas para web podem 

ser vistas e usadas diretamente nos principais sistemas operacionais. 
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O segundo ponto para escolha desse ecossistema é o uso das linguagens e 

bibliotecas da plataforma. De acordo com dados do ‘Github’ (o maior 

repositório de projetos abertos), a linguagem de programação com mais 

repositórios ativos (e abertos) é ‘Javascript’, que é hoje a única linguagem de 

programação que permite criar aplicativos interativos em navegadores web, 

ou seja, a linguagem de programação mais ativa em repositórios de projetos 

abertos e a única linguagem que pode ser usada para criar aplicativos 

interativos em navegadores. 

Tecnologias principais 

Vamos apresentar brevemente as tecnologias usadas no desenvolvimento de 

visualizações e aplicativos interativos para web, com o intuito de prover uma 

base técnica para a discussão dos experimentos apresentados nesta tese. 

Entre as tecnologias, iremos nos aprofundar na notação de JSON (Javascript 

Object Notation), pois a técnica de representação de estrutura de dados 

desta tese foi construída sobre essa notação. 

A principal separação de tecnologias da web está entre os códigos 

executados no servidor e os códigos executados no navegador. Quando o 

navegador acessa um endereço (URL – Uniform Resource Locator), ele está 

requisitando arquivos em um servidor que está escutando chamadas nesse 

endereço. O servidor pode então executar as operações necessárias para 

preparar o arquivo requisitado e enviá-lo para o navegador do usuário.  

Dados para as visualizações podem ser armazenados em arquivos de texto 

ou em bancos de dados no servidor. No caso de serem armazenados em 

arquivos no disco rígido, quando o navegador requisita o arquivo através de 

um endereço, um aplicativo no servidor envia os dados requisitados para o 

navegador. No caso dos dados estarem armazenados em um banco de 

dados, devido a quantidade ou outras características, o servidor recebe do 

navegador uma requisição de parte dos dados. O aplicativo do servidor 

executa operações no banco de dados para recuperar os dados solicitados, 

formata esses dados em um arquivo e envia-os para o navegador. 
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Entre os documentos e tecnologias usados para construir páginas da web 

temos: 

• HTML (HyperText Markup Language), a linguagem que descreve a 

estrutura e o conteúdo de um documento da web. Ela é formada de 

elementos como 'imagens', 'parágrafos', 'títulos', entre outros, os quais 

são arranjados em uma estrutura semelhante a uma árvore. 

• SVG (Scalable Vector Graphic), similar a HTML, mas usada para 

descrever a estrutura de gráficos. É a principal linguagem da web para a 

construção de gráficos dinâmicos. 

• Javascript, linguagem de programação usada pelos navegadores para as 

páginas de web interativas. 

Javascript 

Javascript é uma linguagem de programação criada por Brendan Eich na 

Netscape e apareceu pela primeira vez no 'Navigator 2.0', o navegador de 

internet (browser) da empresa. O Javascript fez parte de todos os 

navegadores subsequentes da Netscape e de todos os navegadores da 

Microsoft a partir do 'Internet Explorer 3.0'. 

A linguagem foi padronizada em novembro de 1996 sob o nome de 

ECMAScript pela ECMA, uma associação global para a padronização de 

sistemas de comunicação. A quinta e mais recente versão foi publicada em 

2011 sob o nome ECMAScript-262; a sexta edição está atualmente em 

desenvolvimento. O padrão ECMAScript-262 é implementado por máquinas 

(do inglês engines) de Javascript, como o ‘V8’ do Google, presente no 

navegador ‘Chrome’, ou o ‘SpiderMonkey’ da ‘Mozilla’, presente no 

navegador ‘Firefox’. Essas máquinas executam códigos de Javascript de 

acordo com o padrão especificado pelo ECMAScript (Standard ECMA-262). 

Hoje, o Javascript está presente em todos os navegadores modernos. Sua 

implementação permite criar interações com o usuário e comunicação 

assíncrona com servidores; controlar o navegador e alterar o conteúdo do 
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documento exibido. Essa funcionalidade faz com que o Javascript seja usado 

para criar aplicativos que rodam inteiramente no navegador e se comuniquem 

com servidores para receber e enviar dados. 

Javascript é hoje a única linguagem de programação que permite criar 

aplicativos interativos em navegadores web. Outras linguagens podem ser 

usadas apenas quando compiladas para Javascript. Mesmo com o seu maior 

uso sendo em navegadores, o Javascript também é usado para desenvolver 

aplicativos fora do navegador, como em servidores, devido a plataformas 

como Node.js (desenvolvida com base na máquina ‘V8’ do Google). 

O Javascript possui uma série de tipos de dados (data types), que fazem 

parte da linguagem. Em programação, o tipo de dados de uma variável 

identifica quais valores ela pode conter, quais operações podem ser feitas 

nesses valores e como eles podem ser armazenados e acessados. Entre os 

tipos de dados de Javascript, estão: Texto (String), Número (Number), Lista 

(Array), Objeto (Object) e outros. 

JSON 

A linguagem dos tipos de dados de Javascript foi usada para criar o JSON 

(Notação de Objetos em Javascript – Javascript Object Notation), em 

dezembro de 1999. JSON usa a linguagem de tipos de dados de Javascript 

para criar um formato textual para intercâmbio de dados. Esse formato é fácil 

de ser lido e escrito por humanos e também é fácil de ser analisado e criado 

por programas de computador. Mesmo tendo sido derivado de Javascript, o 

JSON é um formato de texto que é independente de outras linguagens de 

computação. Programas que leem e produzem JSON foram produzidos em 

diversas linguagens. JSON usa convenções que são familiares para 

programadores da família de linguagens ‘C’, incluindo ‘C’, ‘C++’, ‘C#’, ‘Java’, 

‘Javascript’, ‘Perl’, ‘Python’ e várias outras. Essas características fazem com 

que JSON seja uma linguagem ideal para transferência de dados (JSON 

Standard). 
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Valores (values) e tipos de dados em JSON 

Estruturas de dados são uma forma particular de organizar dados, de modo 

que possam ser usados de maneira eficiente. Elas definem como os dados 

podem ser armazenados e lidos em um arquivo. Dados em JSON são 

construídos a partir de duas estruturas, que também são tipos de dados em 

JSON:  

• Uma coleção de pares de nomes/valores. Em várias linguagens de 

programação, esse tipo de dados é chamado de object (objeto), record, 

struct, dictionary, hash table, keyed list ou associative array. 

• Uma lista ordenada de valores. Na maioria das linguagens, esse tipo de 

dados é chamado de array (lista), vector, list ou sequence. 

Essas estruturas possuem equivalentes em praticamente todas as linguagens 

de programação modernas. O JSON, por usar apenas ambas, pode ser lido e 

escrito por diversas linguagens de programação. 

Em JSON, essas duas estruturas tomam as seguintes formas: 

Objetos (objects) 

‘Objetos’ são grupos não ordenados de pares de nomes e valores. Não 

ordenados porque a ordem em que os pares são escritos no arquivo não faz 

diferença para o ‘objeto’. Um ‘objeto’ começa com o caractere de abertura de 

chave '{' e termina com o caractere de fechamento de chave '}'. Cada nome é 

String (texto), seguido por dois pontos ':', e seu valor, pares de nomes e 

valores são separados por vírgulas ','. Os valores de um ‘objeto’ são 

acessados pelos seus nomes. Para adicionar um valor novo a um ‘objeto’, é 

necessário referenciá-lo por um nome. Os valores dos ‘objetos’ podem ser 

qualquer outro tipo de dado do JSON. A Figura 43 é uma referência de como 

‘objetos’ são definidos em JSON. 
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Figura 43 — Referência da definição de ‘objetos’ em JSON, json.org 

A seguir, damos exemplos de alguns ‘objetos’ e de como eles são escritos 

em JSON. Primeiro, temos um ‘objeto’ vazio, sem nenhum par de nome/valor:  

{} 

Abaixo um ‘objeto’ com um par de nome/valor em que o nome 'número' tem 

valor '1': 

{ 'número': 1 } 

Um ‘objeto’ com dois pares de nome/valor, em que o nome 'primeiro dia da 

semana' tem valor 'segunda' e o nome 'último dia da semana' tem o valor 

'sexta' é representado da seguinte maneira: 

{  
  'primeiro dia da semana': 'segunda', 
  'último dia da semana': 'sexta' 
} 

O ‘objeto’ a seguir possui quatro pares de nomes/valores. O nome 'parentes' 

tem como valor outro ‘objeto’ contendo dois pares de nomes/valores: 

{ 
  'nome': 'Amanda', 
  'idade': 30, 
  'cores favoritas': 'azul e amarelo', 
  'parentes': { 
    'Mãe': 'Sofia', 
    'Pai': 'Ricardo' 
  } 
} 

Listas (arrays) 



171 

A segunda estrutura do JSON é a  ‘lista’ (array), uma coleção ordenada de 

valores. Os valores da ‘lista’ são acessados através da sua posição, da sua 

ordem. Uma ‘lista’ começa com o caractere de abertura de colchete '[' e 

termina com o caractere de fechamento de colchete ']'. Valores dentro da 

‘lista’ são separados por vírgulas ','. A Figura 44 é uma referência técnica de 

como ‘listas’ são definidas em JSON. 

 

Figura 44 — Referência da definição de ‘listas’ em JSON, json.org 

A seguir, damos exemplos de algumas ‘listas’ e de como são escritas em 

JSON. Primeiro, temos uma ‘lista’ vazia, sem nenhum valor dentro dela:  

 [] 

Abaixo temos uma ‘lista’ com três valores. O primeiro valor é o número '1'; o 

segundo valor, o número '2'; e o terceiro e último valor; o número '3':  

 [1, 2, 3] 

Diferentemente do ‘objeto’, em que a ordem não é relevante, a ordem dos 

valores na ‘lista’ é importante. A seguir, temos a mesma ‘lista’ com os 

mesmos valores do exemplo anterior, mas com a ordem invertida:  

 [3, 2, 1] 

Os valores de uma ‘lista’, assim como os valores de um ‘objeto’, podem ser 

qualquer tipo de dado do JSON. Abaixo, um exemplo de ‘lista’ contendo duas 

outras ‘listas’: 

 [[10, 20, 30], ['quente', 'frio']] 
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A seguir, um exemplo de ‘lista’ contendo dois ‘objetos’ com os mesmos 

nomes, mas com valores diferentes. Listas de ‘objetos’ são uma das 

estruturas mais importantes para visualização de dados. 

[ 
  { 
    nome: 'Camila', 
    idade: 24 
  }, 
  { 
    nome: 'Isadora', 
    idade: 18 
  } 
] 

Valores (values) 

‘Valores’ (values) em JSON podem ser ‘textos’ (strings), ‘números’ (numbers), 

‘objetos’ (objects), ‘listas’ (arrays), ‘verdadeiro’ (true), ‘falso’ (false) e ‘nulo’ 

(null). Esses ‘valores’ são os tipos de dados disponíveis em JSON. Os 

‘valores’ definidos em ‘listas’ e ‘objetos’ podem fazer uso de qualquer um 

desses tipos de dados. ‘Valores’ podem ser definidos em JSON de acordo 

com a Figura 45. 

 

Figura 45 — Referência da definição de ‘valores’ em JSON, json.org 

Texto (string) 
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Para armazenar, acessar e computar informação textual, são usados ‘textos’ 

(strings), um tipo de dado que contém uma sequência de caracteres 

alfanuméricos. ‘Textos’ são dados alfanuméricos, sequências de caracteres. 

São representados em JSON usando aspas antes do primeiro e após o 

último caractere. ‘Textos’ em Javascript usam caracteres Unicode e a barra 

invertida como caractere de escape (do inglês escape character). A Figura 46 

mostra um diagrama da sintaxe para escrita de ‘texto’.  

 

Figura 46 — Referência da definição de ‘texto’ em JSON, json.org. 

A seguir, exemplo de ‘texto’ em JSON, usando ‘textos’ e ‘números’. 

'São Paulo, 12 de maio de 2010' 

Números (numbers) 

‘Números’ (numbers) são autodescritivos. São representados em JSON 

apenas pelos numerais, sem adição de nenhum caractere extra. O diagrama 

de sintaxe para ‘números’ (Figura 47) define como usar o símbolo de 

negativo, o ponto para decimais e a notação científica. 
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Figura 47 — Referência da definição de ‘números’ em JSON, json.org. 

Abaixo um exemplo de ‘número’ em JSON: 

-12.456 

Uso de espaços e quebras de linha 

O uso de espaços e quebras de linha não é obrigatório na escrita de arquivos 

em JSON. Por exemplo, o seguinte ‘objeto’ pode ser escrito sem espaços: 

{"cor":"azul","numeros":[1,2,3,4],"tipo":{"letra1":"a","letra2":"
b"}} 

Ou com espaços e quebra de linhas: 

{ 
  "cor": "azul", 
  "numeros": [ 
    1, 
    2, 
    3, 
    4 
  ], 
  "tipo": { 
    "letra1": "a", 
    "letra2": "b" 
  } 
} 

Os espaços, quebras de linhas e recuos são usados para ajudar a comunicar 

a estrutura do arquivo, que estruturas estão dentro de que estruturas. Os 
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recuos criados por espaços comunicam o nível de hierarquia das estruturas e 

demonstram visualmente o que está dentro do quê. Por exemplo, nos dados 

abaixo, o ‘objeto’ não possui recuo nenhum, mas os pares de 

‘nomes’/’valores’ que ele contém estão com um recuo, significando que estão 

dentro do ‘objeto’. O número de recuos aqui simboliza o nível hierárquico do 

‘valor’. 

{ 
  "cor": "azul", 
  "numero": 10 
} 

Além de representar espacialmente a hierarquia, o uso de recuos e quebras 

de linha faz com que cada linha do arquivo contenha um ‘valor’, com exceção 

de quando a linha é usada para caracteres de fechamento de estruturas. Não 

há regras para o uso de espaçamentos, eles não são necessários para os 

computadores lerem os arquivos, mas sua boa aplicação aumenta a 

legibilidade, a facilidade de apreensão visual da estrutura dos dados. 
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APÊNDICE B – TÉCNICA DE REPRESENTAÇÃO DE ESTRUTURA DE 

DADOS 
 

A técnica de representação de estruturas de dados apresentada nesta tese 

foi estendida e automatizada para gerar automaticamente representações 

para dados no formato JSON. Devido a sua dependência e relação com o 

formato de dados JSON, a técnica foi nomeada de ‘JSONvis’. 

A ‘JSONvis’ é uma visualização para arquivos de dados em JSON. Ela tem 

como objetivo auxiliar no entendimento da estrutura dos dados e da variação 

de seus valores. Uma função secundária da ‘JSONvis’ é fornecer uma 

interface interativa de visualização para editar o arquivo JSON visualizado. 

Conforme arquivos de JSON crescem em tamanho, sua estrutura fica 

gradativamente mais difícil de ser apreendida. Um arquivo de JSON pode 

facilmente ter centenas ou mais páginas de texto. Múltiplas páginas de texto 

não cabem simultaneamente no nosso campo visual. Por isso, para serem 

analisadas, precisamos usar nossa memória. Ou seja, para analisar arquivos 

grandes de dados, sem auxílios externos, é necessário memorizar esses 

dados até ter informação suficiente para formar uma estrutura mental deles. 

Seres humanos não são bons em analisar grandes quantidades de valores 

usando a memória. Logo, entender a estrutura e a variação de arquivos de 

dados de tamanho considerável é um problema que pode ser solucionado por 

suportes externos que auxiliem nossas habilidades cognitivas. É isso o que a 

‘JSONvis’ tem como objetivo fazer. 

Bancos de dados tendem a seguir esquemas para modelar seus ‘valores’. A 

‘JSONvis’ faz uso dessa característica para, em vez de representar todos os 

‘valores’ de um arquivo, extrair e representar apenas os esquemas contidos 

em ‘listas’ de ‘objetos’. A ‘JSONvis’ extrai a repetição das chaves em ‘listas’ 

de ‘objetos’ e representa visualmente o esquema e as estatísticas formadas 
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por essa repetição. Com isso, a ‘JSONvis’ cria um esquema visual da 

estrutura geral dos dados e mostra como os ‘valores’ variam nessa estrutura. 

A visualização possui dois modos, um comprimido e um não comprimido. O 

modo comprimido é destinado a arquivos que possuem um esquema 

constante repetido com diferentes ‘valores’, como a maioria dos bancos de 

dados. O modo não comprimido é destinado a pequenos arquivos, nos quais 

não há repetição de pedaços da estrutura, como arquivos de configuração, 

metadados e especificações. 

Há três partes principais na representação gráfica da ‘JSONvis’: 

• As marcas usadas na visualização da estrutura de dados. 

• A lógica para representar a repetição de esquemas em hierarquias, como 

‘listas’ de ‘objetos’ são achatadas para representar seus esquemas. 

• A visualização dos ‘valores’.  

 

Iremos explicar cada uma dessas a seguir. 

Visualização da estrutura e dos tipos de dados 

Os dois tipos de dados em JSON que definem estruturas nos arquivos são as 

‘listas’ e os ‘objetos’. Na ‘JSONvis’, esses dois tipos de dados possuem 

marcas específicas para comunicar sua presença e também ajudar a 

transmitir seu sentido e funcionamento. 

As ‘listas são representadas por marcas que se assemelham a colchetes. Os 

valores da ‘lista’ são os ‘objetos’ contidos dentro dessas marcas. Na Figura 

48, temos um exemplo de ‘lista’ na raiz do arquivo e um de ‘lista’ em um dos 

‘valores’ de um ‘objeto’. A marca da ‘lista’ delimita o começo e o fim dos 

‘valores’ e se assemelha ao caractere usado para representar ‘listas’ em 

JSON. 
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Figura 48 — JSONVis de uma ‘lista’ contendo um ‘objeto’ com uma propriedade 

chamada 'prop1', que contém uma ‘lista’ com um ‘texto’. Carli, 2014. 

Os ‘objetos’ são representados por meio de linhas que conectam os ‘nomes’ 

de suas propriedades e linhas que conectam os ‘nomes’ com seus ‘valores’. 

Na Figura 49, é possível ver uma ‘lista’ de ‘objetos’ na raiz do arquivo, e um 

‘objeto’ dentro de um ‘objeto’. A imagem mostra como dois ‘objetos’ 

diferentes são representados dentro de uma mesma ‘lista’. Há uma quebra na 

linha que liga os ‘nomes’, demonstrando que as propriedades estão 

separadas em mais de um ‘objeto’. A marca que representa o ‘objeto’ tem 

como objetivo conectar visualmente os ‘nomes’ e ‘valores’ dele, formando um 

grupo visual. 

 

Figura 49 — JSONVis de uma ‘lista’ de ‘objetos’ na raiz do arquivo, e um ‘objeto’ 

dentro de um ‘objeto’. Carli, 2014. 
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Figura 50 — JSONVis de dois ‘objetos’ dentro de uma ‘lista’. Carli, 2014. 

Os ‘nomes’ das propriedades de um ‘objeto’ são representados usando uma 

caixa cinza com fundo cinza. A Figura 50 mostra como os ‘nomes’ das 

propriedades dos ‘objetos’ aparecem na ‘JSONvis’. 

Os ‘textos’ usam uma caixa com fundo rosa e os ‘números’, uma caixa com 

fundo azul. A caixa do ‘texto’ mostra o seu ‘texto’ e a caixa do ‘número’, seu 

número, quando a visualização está mostrando uma parte do arquivo que 

não foi achatada para extrair sua estrutura. O ‘texto’ é mostrado em itálico, 

marcado por aspas simples, usadas para se assemelhar a como os ‘textos’ 

são definidos em JSON. A Figura 51 mostra ‘textos’ e ‘números’ na versão 

não comprimida da ‘JSONvis’. 

 

Figura 51 — JSONVis de ‘obejto’ em ‘lista’ com uma ‘propriedade’ contendo um 

‘número’ e uma ‘propriedade’ contendo um ‘texto’. Carli, 2014. 
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Achatando ‘listas’ de ‘objetos’ 

Na ‘JSONvis’, ‘listas’ de ‘objetos’ são achatadas para que seja representada 

visualmente apenas sua estrutura, em vez de se representar individualmente 

todos os ‘objetos’ que ela contém. Dessa forma, a estrutura de dados do 

arquivo é mais fácil de ser entendida, comunicada e trabalhada.  

O achatamento faz com que, em vez de se mostrarem todos os ‘objetos’ 

contidos numa ‘lista’, a visualização mostre apenas um ‘objeto’ típico, o qual 

contém os ‘nomes’ de todas as ‘propriedades’ que aparecem nos ‘objetos’ da 

‘lista’. Os ‘valores’ desse ‘objeto’ em uma ‘lista’ achatada vão ser estatísticas 

dos ‘valores’ que estavam sob esse ‘nome’ nos ‘objetos’ da ‘lista’ original. 

A Figura 52 mostra a representação de uma ‘lista’ de ‘objetos’ achatada. Os 

‘nomes’ das ‘propriedades’ mostradas aparecem em todos os ‘objetos’ da 

‘lista’ original. Em vez de mostrar todos os ‘valores’ que foram agrupados em 

cada ‘nome’, a ‘JSONvis’ mostra algumas estatísticas desses ‘valores’. 

Podemos ver, na figura, o ‘valor’ máximo, mínimo e um histograma dos 

‘valores’. Com isso, representamos mais diretamente o esquema estrutural 

dos dados e a variação de seus ‘valores’. 
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Figura 52 — JSONVis de uma estrutura achatada para facilitar a leitura de sua 

hierarquia e tipos. As variações dos ‘valores’ são mostradas em pequenos 

histogramas. Carli, 2014. 

O achatamento da ‘lista’ de ‘objetos’ é executado da seguinte forma: todos os 

‘valores’ de todos os ‘objetos’ são agrupados sob os ‘nomes’ de suas 

‘propriedades’; a ‘lista’ de ‘objetos’ se torna uma ‘lista’ com um único ‘objeto’; 

cada ‘propriedade’ desse ‘objeto’ contém uma nova ‘lista’ com todos os 

‘valores’ que se encontravam originalmente sob o mesmo ‘nome’. Os dois 

códigos abaixo exemplificam uma ‘lista’ de ‘objetos’ e a mesma ‘lista’ após 

ser achatada para a visualização. 

 [ 
  { 
    propriedade1: 'a', 
    propriedade2: 1, 
  }, 
  { 
    propriedade1: 'b', 
    propriedade2: 2, 
  }, 
  { 
    propriedade1: 'c', 
    propriedade2: 3, 
  } 
] 
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 [ 
  { 
    propriedade1: ['a', 'b', 'c'], 
    propriedade2: [1, 2, 3], 
  } 
] 

O ‘objeto’ resultante do achatamento é representado na ‘JSONvis’ da mesma 

forma que um ‘objeto’ normal de JSON, com exceção de que seus ‘valores’ 

não são representados como uma ‘lista’ dos ‘valores’ originais e, sim, como 

uma caixa contendo estatísticas desses ‘valores’, como foi exemplificado na 

Figura 52. 

Mostramos como o achatamento é executado quando as ‘propriedades’ dos 

‘objetos’ na lista contêm apenas ‘textos’ e ‘números’. Caso as ‘propriedades’ 

contenham outros ‘objetos’ e ‘listas’, temos uma continuidade da estrutura do 

arquivo para dentro do ‘objeto’ em sucessivos níveis hierárquicos. Para 

achatar e representar a estrutura nesses casos, a mesma lógica é usada, 

mas agora de forma recursiva. 

O código abaixo mostra uma ‘lista’ de ‘objetos’ contendo ‘listas’ e ‘objetos’ 

nas suas ‘propriedades’. 

 [ 
  { 
    propriedade1: [ 
      { 
        propriedade3: 'a', 
      } 
    ], 
    propriedade2: { 
      propriedade4: 1 
    }, 
  }, 
  { 
    propriedade1: [ 
      { 
        propriedade3: 'b', 
      } 
    ], 
    propriedade2: { 
      propriedade4: 2 
    }, 
  }, 
  { 
    propriedade1: [ 
      { 



183 

        propriedade3: 'c', 
      } 
    ], 
    propriedade2: { 
      propriedade4: 3 
    }, 
  }, 
] 

O primeiro nível da estrutura é, então, achatado, seguindo a lógica explicada 

anteriormente. Temos, como resultado, o código abaixo, com a 

‘propriedade1’ contendo uma lista com os ‘valores’ contidos na ‘propriedade1’ 

dos ‘objetos’ originais, que são ‘listas’ com ‘objetos’. A ‘propriedade2’ passa a 

conter uma ‘lista’ com os ‘valores’ contidos na ‘propriedade2’ dos ‘objetos’ 

originais, que eram ‘objetos’ contendo a ‘propriedade4’. A ‘propriedade1’ 

agrupa então ‘listas’ de ‘objetos’ e a ‘propriedade2’ dos ‘objetos’. 

 [ 
  { 
    propriedade1: [ 
      [{propriedade3: 'a'}], 
      [{propriedade3: 'b'}], 
      [{propriedade3: 'c'}], 
    ], 
    propriedade2: [ 
      {propriedade4: 1}, 
      {propriedade4: 2}, 
      {propriedade4: 3}, 
    ], 
  } 
] 

Como a ‘propriedade1’ e a ‘propriedade2’ contêm estruturas em vez de 

‘números’ e ‘textos’, o achatamento precisa ser recursivamente executado 

nelas. O resultado é mostrado no código abaixo. 

 [ 
  { 
    propriedade1: [ 
      { 
        propriedade3: ['a', 'b', 'c'] 
      } 
    ], 
    propriedade2: { 
      propriedade4: [1, 2, 3] 
    } 
  } 
] 
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A ‘propriedade2’ resulta, então, numa ‘lista’ de ‘textos’ e a ‘propriedade4’, em 

uma ‘lista’ de números. Como nenhuma das duas contém mais estruturas, 

elas podem ser representadas na ‘JSONvis’ com estatísticas dos ‘valores’. 

Caso essas ‘propriedades’ tivessem outras estruturas, elas continuariam a 

ser achatadas de forma recursiva, seguindo a lógica apresentada aqui. 

Modo de edição 

A ‘JSONvis’ possui uma funcionalidade extra que permite editar o arquivo 

JSON visualizado. A ‘JSONvis’ ajuda no entendimento da estrutura e da 

variação dos dados de um arquivo. O modo de edição permite usar o mesmo 

modelo mental criado pela visualização e modificar a estrutura e os ‘valores’ 

dos dados sem ter que retornar à sua representação textual original. 

Ao clicar em qualquer caixa da ‘JSONvis’ que representa um ‘nome’ de uma 

‘propriedade’ ou um ‘valor’ do JSON, um menu contextual é aberto e o ‘nome’ 

ou ‘valor’ representado na caixa fica editável. O ‘nome’, ‘texto’ ou ‘número’ 

pode ser modificado e, após o usuário pressionar a tecla enter, é atualizado 

nos dados originais.  

Quando uma das caixas da ‘JSONvis’ é clicada, um menu com opções é 

aberto. As opções disponibilizadas no menu são diferentes, de acordo com o 

que a caixa representa. Opções diferentes de edição irão aparecer 

dependendo do que for: o ‘nome’ de uma ‘propriedade’, um ‘valor’, ou dentro 

de qual estrutura esse ‘valor’ se encontra. A Figura 53 mostra uma 

propriedade em modo de edição na ‘JSONVis’. 
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Figura 53 — ‘Propriedade’ em modo de edição na ‘JSONVis’. Carli, 2014. 

As possíveis opções de edição do menu são: 

• Mudar a ordem. No caso de um ‘valor’ dentro de uma ‘lista’, é possível 

colocá-lo para cima ou para baixo da posição atual na ‘lista’. 

• Adicionar ‘propriedade’ ou sibling. Se a caixa selecionada for um ‘nome’ 

ou um ‘valor’ de um ‘objeto’, é possível adicionar uma ‘propriedade’ nova 

a esse ‘objeto’. No caso de o ‘objeto’ estar dentro de uma ‘lista’, é possível 

adicionar um valor novo à ‘lista’. 

• Mudar o tipo de dado do ‘valor’. O ‘valor’ selecionado pode ser 

transformado em ‘lista’, ‘objeto’, ‘texto’ ou ‘número’. 

• Mudar o tipo de dado da ‘propriedade’. No caso da caixa selecionada ser 

o nome de uma ‘propriedade’, é possível modificar o tipo de dado do seu 

valor, o qual pode ser transformado em ‘lista’, ‘objeto’, ‘texto’ ou ‘número’. 

• Deletar (apagar). No caso de um nome de uma propriedade ser 

selecionado, o par de ‘nome’/’valor’ é deletado. Se essa for a última 

‘propriedade’ de um ‘objeto’, ele é deletado. No caso de um ‘valor’ em 

uma ‘lista’, esse ‘valor’ é deletado. 
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Essas opções de edições cobrem a maioria das transformações possíveis a 

partir das seleções na ‘JSONvis’. Com o seu uso, é possível criar quase 

todas as combinações possíveis de arquivos de JSON. Com isso, após 

serem visualizados, os arquivos podem também ser editados a partir do 

mesmo sistema visual desenvolvido. O resultado das edições é refletido em 

tempo real na visualização. Após uma transformação ser aplicada no arquivo 

JSON, ele é analisado novamente, para gerar uma nova visualização. 
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APÊNDICE C – FERRAMENTA ‘DATAWORK’ 
 

Para experimentar com a integração da representação de estruturas de 

dados no processo de design de visualização de dados, desenvolvemos a 

ferramenta ‘dataWork’.  

A ferramenta ‘dataWork’ tem como objetivo auxiliar no processo de design de 

visualização de dados, proporcionando um aplicativo interativo para definir e 

executar iterativamente especificações de transformação e visualização 

sobre dados brutos.  

O aplicativo implementa, de forma integrada, o nosso modelo de design de 

visualizações de dados para web, com uma única página contendo todas as 

etapas. Esse formato permite a direta referência entre etapas, possibilitando 

o acesso cruzado durante o desenvolvimento e a iteração do projeto. 

O ‘dataWork’ visualiza a estrutura e a variação dos dados brutos inseridos 

nele, permite a especificação e a aplicação de transformações nesses dados, 

visualiza a estrutura e a variação dos dados transformados, permite a 

especificação de visualizações a partir dos dados transformados e renderiza 

essas visualizações. 

A representação dos dados brutos, dos dados transformados e das 

especificações é feita usando a ‘JSONvis’. As especificações usam o modo 

editável para que possam ser transformadas interativamente. A especificação 

da transformação dos dados e a especificação da visualização usam 

linguagens específicas de domínio (do inglês domain specific languages), 

codificadas em arquivos JSON para definir suas ações. 

A visualização da estrutura e da variação dos dados, junto com o uso de 

especificações em JSON, torna acessíveis e comunicáveis as soluções e os 



188 

motivos de cada etapa, auxiliando na iteração, experimentação e 

comunicação entre os participantes de um projeto. O aplicativo ajuda a 

entender e navegar pelo espaço de possibilidades projetuais dos dados 

inseridos no aplicativo. As especificações geradas durante seu uso podem 

ser diretamente aplicadas na versão final do projeto. 

Tecnologias 

O aplicativo foi desenvolvido usando linguagens e técnicas do ecossistema 

web. É um aplicativo de página única (do inglês single page application), que 

roda em qualquer navegador moderno, como as últimas versões de ‘Chrome’, 

‘Safari’ ou ‘Firefox’. O aplicativo foi desenvolvido usando Javascript, HTML e 

CSS, e utiliza diversas livrarias (do inglês libraries) de Javascript, entre elas: 

‘Lodash’, ‘D3.js’, ‘Angular’, ‘React’. Seu processo de construção (do inglês 

build process) é feito no ‘Node.js’, utilizando, entre outros, pacotes: 

‘Browserify’, ‘Less’, ‘autoprefixer’, ‘Uglify.js’. Para conexão direta com o banco 

de dados ‘MongoDB’, que é uma das opções de entrada de dados do 

aplicativo, um servidor foi desenvolvido usando ‘Node.js’. O servidor faz a 

ponte entre as chamadas do aplicativo e o banco de dados. 

Etapas de processo de design de visualização de dados 

O funcionamento da ferramenta se dá em torno das principais etapas do 

processo de design de visualização de dados discutidas nesta tese. O 

aplicativo faz uso das seguintes etapas: 

• Entendimento dos dados brutos. 

• Especificação da transformação dos dados. 

• Entendimento dos dados transformados. 

• Especificação do mapeamento visual dos dados. 

• Visualização dos dados. 

Essas etapas são organizadas de acordo com a Figura 54 para construção 

da interface do aplicativo. Essa organização cria duas colunas colocando as 
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especificações do lado esquerdo e fazendo com que as etapas evoluam em 

idas e vindas de uma coluna para outra. Com rolagens independentes, as 

colunas permitem alinhar etapas uma ao lado da outra para serem 

trabalhadas em conjunto. A Figura 55 mostra o leiaute resultante da interface. 

 

Figura 54 — Organização espacial das etapas do nosso modelo de visualização de 

dados para a web, de acordo com a interface do aplicativo ‘dataWork’. Carli, 2014. 
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Figura 55 — Tela principal do aplicativo ‘dataWork’. Carli, 2014. 

Entrada de dados brutos 

A ferramenta ‘dataWork’ trabalha com dados em formato JSON. A 

visualização da estrutura dos dados, as transformações e as visualizações 

dos dados são feitas a partir de arquivos de JSON. Vários tipos de dados 

podem ser facilmente exportados ou convertidos em JSON, como arquivos 

‘CSV’.  

Após receber os dados brutos, eles são representados usando ‘JSONvis’ na 

primeira parte da coluna da direita. O uso da ‘JSONvis’ permite ver 

rapidamente a estrutura dos dados e a variação dos seus ‘valores’. O 

entendimento dessas duas informações é necessário para a tomada de 
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decisões das próximas etapas e também dá base para se repensar etapas 

anteriores. 

Para se definir transformações para os dados, é necessário o entendimento 

de sua estrutura. O conhecimento da variação dos ‘valores’ nas estruturas 

dos dados também dá base para a definição de transformações, 

especialmente em relação a transformações que incluem filtragem dos 

dados.  

O entendimento provido pela ‘JSONvis’ sobre os dados brutos também pode 

levar a se repensar etapas anteriores, como se os dados são suficientes, se 

sua estrutura representa o domínio do problema, se houve problemas em sua 

captação. Esses questionamentos podem levar a se retomar etapas 

anteriores ao desenvolvimento da visualização dos dados, como o processo 

de captação desses dados. 

O navegador possui um limite na quantidade de dados que podem ser 

carregados em uma página. Hoje, esse limite está em torno de 5 a 10 

megabytes. Isso significa que o tamanho dos dados brutos que entram no 

nosso aplicativo – no estado atual dos navegadores – não pode ultrapassar 

esse valor sem causar problemas de performance. Em alguns casos, como 

consumindo ‘API (Application Program Interface) online’, esse limite não é 

problema, mas, em várias situações, a quantidade de dados a ser visualizada 

e analisada passa esse limite. 

Uma opção é pré-processar os dados antes de serem alimentados no 

aplicativo, pré-transformar os dados antes de trabalhá-los no ‘dataWork’. 

Isso, infelizmente, quebra a integração proposta no modelo de design de 

visualização de dados, em que todas as etapas podem ser acessadas em 

uma única tela e transformadas em tempo real.  

Para solucionar esse problema, o ‘dataWork’ permite uma conexão direta 

com o banco de dados ‘MongoDB’. Dessa forma, o banco de dados inteiro 

pode ser acessado, mas apenas uma parte dos dados é recebida pelo 
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aplicativo. Quando o ‘MongoDB’ é selecionado para enviar dados para o 

‘dataWork’, ele manda os dados dentro do limite aceito pelo navegador. Se o 

banco de dados possui mais dados do que o limite, ele envia uma amostra 

dos dados. 

Especificação da transformação dos dados 

Após receber os dados brutos e mostrá-los usando a ‘JSONvis’, a segunda 

etapa do processo é a da especificação da transformação dos dados. Os 

dados recebidos serão transformados usando a especificação criada, 

resultando nos dados transformados, os quais irão ser posteriormente 

visualizados. Escolhemos representar a especificação da transformação 

usando a gramática do sistema de agregação de dados do ‘MongoDB’. 

O ‘MongoDB’ possui uma linguagem específica de domínio (do inglês Domain 

Specific Language – DSL) para a definição do processo de transformação de 

dados. Essa DSL é definida usando JSON. Por ser definida em JSON, essa 

etapa é mostrada e editada, usando também a ‘JSONvis’. Isso cria uma 

constância nos métodos de representação ao longo das etapas e reduz a 

quantidade de aprendizado necessária para usar o aplicativo. 

Os dados brutos, a especificação da transformação e, como veremos a 

seguir, os dados transformados e a especificação da visualização são 

descritos em JSON e utilizam a ‘JSONvis’ para ser representados no 

aplicativo. O uso de JSON ao longo da maioria das etapas colabora com a 

integração dessas etapas no aplicativo, auxiliando na rápida passagem de 

uma para outra durante o processo de design e o trabalho sobre os dados. 

Ao usar a gramática do ‘MongoDB’ para a definição da transformação dos 

dados, ela pode ser executada tanto no aplicativo como diretamente no 

servidor. Se os dados entram no aplicativo pela conexão com um banco de 

dados ‘MongoDB’, a aplicação da transformação é feita diretamente no banco 

de dados. Se os dados entram no aplicativo por um dos outros métodos, a 

transformação é executada internamente. 
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Quando a quantidade de dados está dentro do limite do navegador, os dados 

podem ser transformados internamente, mas, quando os dados trabalhados 

são maiores que esse limite, eles precisam ser transformados externamente. 

A conexão com um banco de dados ‘MongoDB’ permite – no caso de 

trabalhos sobre grandes quantidades de dados – que uma amostra seja 

recebida no aplicativo, e a especificação da transformação seja enviada para 

o servidor e aplicada sobre todos os dados. Os dados transformados 

recebidos posteriormente são resultado da aplicação da transformação sobre 

todos os dados, não apenas sobre a amostra. 

A gramática de transformação de dados do ‘MongoDB’ é bastante 

abrangente e flexível, cobrindo uma grande gama de possibilidades de 

transformações de dados51. A seguir iremos dar uma visão geral de seus 

principais métodos e conceitos. 

As transformações são feitas sobre uma ‘lista’ de ‘objetos’ em JSON, ou seja, 

não é possível aplicar as transformações em um único ‘objeto’ ou em ‘listas’ 

de ‘números’ ou ‘listas’ de ‘listas’. ‘Listas’ de ‘objetos’ são referidas como 

coleções. 

A definição da especificação é feita através de operadores de estágio (do 

inglês stage operators). Todos os dados de uma coleção passam, 

sequencialmente, por cada estágio. O resultado de um estágio alimenta o 

próximo e o resultado do último estágio são os dados transformados. Os 

operadores de estágio são definidos como ‘objetos’ em uma ‘lista’ de JSON, 

cada ‘objeto’ da ‘lista’ é um operador, e eles são executados seguindo sua 

ordem na ‘lista’. Abaixo um exemplo de dois operadores de estágio vazios em 

uma ‘lista’. 

 [ 
    $match: {}, 
    $group: {} 
] 

                                            
51 A definição inteira da gramática e operadores está disponível no site: 
http://docs.mongodb.org/manual/core/aggregation-pipeline/ 
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Os nomes dos operadores começam com o símbolo ‘$’. Entre os operadores 

de estágio disponíveis temos: 

• $group, agrupa os ‘objetos’ da coleção de acordo com a expressão de 

identificação e aplica as expressões de acumulação, quando 

especificadas, para cada grupo. Tem como resultado um ‘objeto’ para 

cada grupo, contendo os identificados e os campos acumulados. 

• $limit, passa apenas a quantidade de ‘objetos’ especificada para o 

próximo estágio, ‘os objetos’ são passados sem nenhuma modificação. 

• $match, filtra os ‘objetos’ da ‘lista’ de acordo com as expressões usadas 

no estágio. 

• $project, remodela os ‘nomes’ e a existência dos ‘valores’ dos ‘objetos’ de 

acordo com as expressões especificadas. 

• $skip, pula os primeiros *n* elementos da coleção, onde *n* é o ‘número’ 

especificado, e passa o resto dos ‘objetos’ sem nenhuma modificação 

para o próximo estágio. 

• $sort, ordena os elementos da ‘lista’ de acordo com a chave especificada; 

os ‘objetos’ não são modificados, apenas a sua ordem. 

As expressões de um operador de estágio são construídas utilizando 

‘operadores de expressões’ (do inglês expression operators). Operadores de 

expressão também começam com o caractere ‘$’. A seguir, temos, como 

exemplo, uma especificação de transformação de dados contendo apenas 

um operador de estágio ($group), e este contendo expressões construídas 

com ‘operadores de expressão’. 

 [ 
  { 
    $group : { 
      _id : { month: { $month: "$date" }, day: { $dayOfMonth: 
"$date" }, year: { $year: "$date" } }, 
      totalPrice: { $sum: { $multiply: [ "$price", "$quantity" ] 
} }, 
      averageQuantity: { $avg: "$quantity" }, 
      count: { $sum: 1 } 
    } 
  } 
] 



195 

A gramática do ‘MongoDB’ possui uma grande quantidade de ‘operadores de 

expressão’ diferentes. A seguir, citamos alguns para exemplificar sua 

aplicação. 

• $eq, retorna ‘verdadeiro’ se os ‘valores’ da expressão são equivalentes; 

• $gt, retorna ‘verdadeiro’ se o primeiro ‘valor’ da expressão é maior que o 

segundo; 

• $add, retorna a soma dos ‘valores’ da expressão; 

• $divide, retorna a divisão dos ‘valores’ da expressão; 

• $concat, concatena os ‘textos’ passados para a expressão; 

• $size, retorna o tamanho da ‘lista’ passada para a expressão; 

• $dayOfMonth, retorna o dia do mês da data passada para a expressão; 

• $dayOfWeek, retorna o dia da semana da data passada para a 

expressão; 

• $avg, retorna a média dos ‘valores’ em um grupo; 

• $first, retorna o ‘valor’ do primeiro ‘objeto’ de um grupo; 

• $max, retorna o ‘valor’ mais alto para a expressão em um grupo; 

• $push, retorna uma ‘lista’ com os ‘valores’ de um grupo. 

A composição dos operadores em estágios e expressões define a 

especificação da transformação que será executada nos dados inseridos no 

programa. Com a transformação, é possível filtrar os dados, modificar sua 

estrutura, agrupar ‘valores’ criando novas estruturas, computar novos 

‘valores’ a partir de ‘valores’ antigos, entre outros. Os dados resultantes da 

aplicação da transformação são os dados transformados, que serão usados 

para se gerarem as visualizações na última etapa. 

Dados transformados 

A terceira etapa é o resultado da aplicação da especificação da 

transformação sobre os dados inseridos no programa. A Figura 56 mostra a 

tela principal do ‘dataWork’, realçando a área que mostra os dados 

transformados.  



196 

 

Figura 56 — Realce na área dos dados transformados do aplicativo ‘dataWork’. Carli, 

2014. 

Os dados transformados são representados usando novamente a ‘JSONvis’. 

Dessa forma, há uma mesma linguagem entre as etapas e é possível 

comparar diretamente os dados brutos que foram adicionados ao sistema e o 

resultado da transformação.  

Por usar a ‘JSONvis’, a estrutura e a variação dos ‘valores’ dos dados 

transformados são mais fáceis de serem entendidas do que em outras 

representações disponíveis de JSON. Com isso, é possível comparar a 

estrutura dos dados originais com a estrutura dos dados transformados, a 

variação dos ‘valores’ nos dados brutos e a variação resultante após sua 

transformação. Além disso, o entendimento da estrutura e da variação dos 

‘valores’ é a base para a tomada de decisões para a definição da 

especificação da visualização, a próxima etapa do processo. 
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A comparação dos dados transformados com os dados brutos permite 

analisar o resultado da transformação. Por ter todas as etapas integradas na 

mesma tela, o aplicativo ‘dataWork’ permite rever a especificação da 

transformação ou os dados brutos, enquanto se analisam os dados 

transformados. A especificação poder ser iterada e modificada, e será 

aplicada diretamente aos dados. Com isso, é possível testar diferentes 

transformações e imediatamente ver os resultados. 

A estrutura e os tipos dos dados transformados são importantes para a 

definição de como serão visualizados. Diferentes tipos de visualização 

necessitam que os dados estejam em diferentes estruturas. Por outro ponto 

de vista, a estrutura dos dados transformados dita a estrutura das marcas 

gráficas, como mostraremos a seguir. 

Especificação da visualização de dados 

A quarta etapa é a especificação da visualização dos dados. Essa 

especificação define como os dados serão mapeados em marcas gráficas: 

linhas, pontos, retângulos, cores, etc. A execução da especificação da 

visualização sobre os dados cria as visualizações da última etapa do 

processo de design. 

O aplicativo ‘dataWork’ é focado em auxiliar no processo de design de 

visualizações de dados para web. O ecossistema web possui suportes 

próprios para a criação de imagens. O formato para a criação de imagens no 

aplicativo é o SVG, gráficos vetoriais escaláveis (do inglês scalable vector 

graphics). Esse formato utiliza estrutura de dados para representar marcas 

gráficas, como grupos que contêm círculos, ou grupos que contêm grupos 

que contêm linhas. 

A estrutura de como as marcas gráficas é definida é relevante, por isso é 

importante a utilização da estrutura dos dados na hora de fazer a ponte para 

a estrutura das marcas gráficas. Por exemplo, uma lista de ‘objetos’ pode 

virar um gráfico de dispersão, um grupo com círculos. Uma lista de ‘objetos’ 
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que contém ‘listas’ com outros ‘objetos’ com coordenadas pode virar um 

grupo de linhas formadas por grupos de coordenadas. 

A hierarquia da estrutura resultante da transformação dos dados será 

mapeada em uma hierarquia de marcas gráficas de estrutura semelhante, 

através da especificação da visualização. A especificação irá definir que parte 

da estrutura será convertida, quais as marcas gráficas, e como. 

 

Figura 57 — Realce na área da especificação da visualização do aplicativo dataWork. 

Carli, 2014. 

A Figura 57 mostra a interface integrada do aplicativo, realçando a área 

destinada à especificação da visualização. Assim como a especificação da 

transformação dos dados, a especificação da visualização é feita no formato 
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JSON, usando a ‘JSONvis’, proporcionando integração das etapas, já que 

todas usam o mesmo formato para serem comunicadas. 

A especificação da visualização define, para cada nível da hierarquia dos 

dados, como serão mapeados em marcas gráficas: quais marcas vão ser 

usadas, quais ‘valores’ vão ser mapeados em quais características das 

marcas, e como serão as escalas usadas nesse mapeamento. 

A Figura 58 mostra um exemplo de uma coleção de dados representados 

usando a ‘JSONvis’. É possível ver, na imagem, que os dados possuem dois 

níveis de hierarquia, com o segundo nível sendo acessado pela propriedade 

do ‘objeto’ chamada degrees. Ou seja, temos uma ‘lista’ de ‘objetos’ que 

forma o primeiro nível da hierarquia. Todos esses ‘objetos’ possuem uma 

propriedade chamada degree, que contém uma outra ‘lista’ de ‘objetos’. E 

todas essas listas de objetos formam o segundo nível de hierarquia dos 

dados. 

 

Figura 58 — Exemplo de uma estrutura de dados em ‘JSONVis’, Carli, 2014. 
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No código a seguir, temos o exemplo de uma especificação da visualização 

para esses dados. A especificação começa no primeiro nível da hierarquia, a 

propriedade type define que tipos de marcas serão usados nesse nível. As 

propriedades ‘x’ e ‘y’ definem características das marcas gráficas – no caso a 

posição ‘x’ e ‘y’ dos círculos – e quais dados serão mapeados nessas 

características. No exemplo, os dados a serem mapeados na posição ‘x’ virão 

da propriedade pop dos ‘objetos’ no primeiro nível de hierarquia. A 

‘propriedade’ pop pode ser vista na Figura 58. 

 [ 
  type: 'circles', 
  x: 'pop', 
  y: 'avgClustCoeff' 
] 

Na especificação, as características gráficas podem ter mais definições do 

que só o nome da ‘propriedade’ dos dados que elas irão usar. No código 

exemplificado abaixo, a propriedade ‘x’ agora contém um ‘objeto’ com a 

informação sobre o tipo de escala usada para o mapeamento dos dados, e 

quais são os dados usados. 

 [ 
  type: 'circles', 
  x: { 
    type: 'log', 
    acc: 'pop' 
  }, 
  y: 'avgClustCoeff' 
] 

Para mapear graficamente mais níveis hierárquicos dos dados, é possível 

determinar o ‘nome’ da ‘propriedade’ que será usada para acessar o próximo 

nível e usar a mesma especificação mostrada anteriormente para definir 

como esse nível será visualizado. O código a seguir mostra um exemplo de 

como ambos os níveis da hierarquia de dados podem ser visualizados. O 

primeiro nível, em vez de desenhar círculos, irá criar linhas, e essas linhas 

serão coloridas usando a ‘propriedade’ degrees dos dados. O próximo nível é 

acessado escrevendo o nome da ‘propriedade’ após o caractere ‘$’. As 

coordenadas dos pontos das linhas são definidas usando as ‘propriedades’ 

dos dados em degree e avgClustCoeff. 
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 [ 
  type: 'lines', 
  color: 'amount', 
  $degrees: { 
    x: 'degree', 
    y: 'avgClustCoeff' 
  } 
] 

A ‘propriedade’ type da especificação da visualização indica que marcas 

gráficas serão usadas em um determinado nível hierárquico. Múltiplas 

marcas podem ser especificadas utilizando uma lista de ‘textos’ em vez de 

um único ‘texto’. Entre as marcas possíveis de serem utilizadas, estão: 

círculos, linhas, retângulos, grupos. Outras marcas poderão ser 

desenvolvidas e implementadas em versões futuras do programa. 

No desenvolvimento dos operadores e do formato da especificação da 

visualização, tentamos buscar um meio termo entre expressividade/ 

flexibilidade do que pode ser criado e quão fácil e conciso é especificá-lo. 

Focamos em uma flexibilidade de entendimento dos dados em vez de numa 

flexibilidade estética, e buscamos otimizar a especificação o máximo possível 

dentro desse foco. 

Visualização 

A última etapa do programa é a visualização resultante da execução da 

especificação da visualização sobre os dados transformados. Quando as 

especificações da visualização são editadas, o resultado é atualizado em 

tempo real, é possível trocar as variáveis usadas nas marcas e os tipos de 

marcas usadas, e ver automaticamente o resultado dessas modificações. 

O objetivo da visualização gerada pelo ‘dataWork’ não é de ser o produto 

final de um projeto, e, sim, os testes que levam ao desenvolvimento de um 

produto final. Esse objetivo faz com que o foco da especificação e das 

visualizações seja representar os dados de forma simples e direta, não há 

opções estéticas ou uma estrutura focada em exportá-las para uso externo.  
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Na especificação da visualização, não há expressões para determinar 

tamanho de fonte, como os rótulos dos eixos são desenhados ou outras 

escolhas estéticas. As opções disponibilizadas pela especificação são 

focadas em converter a estrutura e a variação dos dados em estruturas de 

marcas gráficas com variação de suas características.  

As visualizações efetivam o formato da estrutura dos dados na organização 

das marcas gráficas, transpõem a variação dos valores nessas estruturas 

para a variação das características dessas marcas. As representações e 

histogramas criados pela ‘JSONvis’ mostram apenas alguns tipos de padrões 

nos dados, padrões para tomada de decisões no desenvolvimento de 

visualizações, e as visualizações da última etapa permitem o entendimento e 

a descoberta de múltiplos outros padrões. 

O resultado da última etapa, assim como o resultado das etapas anteriores, 

gera informações que permitem repensar as decisões tomadas nas etapas 

anteriores e fundamentar os próximos desenvolvimentos. O resultado da 

visualização permite repensar como foi feita a transformação dos dados e a 

especificação da visualização, permite também planejar a execução do 

projeto a partir dos resultados parciais desenvolvidos com a ferramenta 

‘dataWork’. 

Etapas do aplicativo 

O conjunto das etapas do aplicativo cria uma ponte entre os dados brutos e a 

visualizações de dados, uma conexão entre os dados recebidos e as 

visualizações geradas a partir deles. O aplicativo dá vida a essa conexão, 

mapeando o espaço de possibilidades entre os dados e as visualizações, e 

permitindo ao usuário navegar por ele de forma integrada e concisa. 

O espaço de possibilidades é criado e delimitado pelas duas etapas de 

especificações do programa, a especificação de transformação dos dados e a 

especificação de visualização. Visualizações dependem de como as 

estruturas e a hierarquia dos dados serão mapeadas em marcas gráficas. A 
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partir de uma estrutura e hierarquia dos dados, a especificação determina 

qual propriedade será mapeada em quais características gráficas. A 

especificação da transformação dos dados depende do formato e 

propriedades dos dados brutos, depende de que tipos de dados eles contêm. 

Mesmo que cada etapa dependa da anterior, o desenvolvimento de cada 

etapa ajuda a validar e repensar etapas anteriores. A visualização ajuda a 

repensar o resultado da transformação de dados. Tipos diferentes de 

visualização dependem de hierarquias diferentes nos dados. A transformação 

dos dados pode levar a repensar os dados brutos, se eles são suficientes, se 

foram coletados de forma correta. 

Essas dependências e relações fazem com que seja altamente produtivo, do 

ponto de vista de processo de design, um aplicativo que consiga integrar 

todas essas etapas em uma interface coesa e automatizada. 

Por fim, a forma como os dados e as especificações são representados e 

construídos torna mais fácil comunicar as escolhas do processo, transmiti-las 

para outros designers, para que continuem a ser iteradas por outros 

participantes de um projeto. Isso cria uma importante base que pode facilitar 

a racionalização de decisões e discussões, as quais, em outras 

implementações de desenvolvimento de visualização de dados, são 

escondidas em arquivos de código em múltiplas linguagens. 

O conjunto das etapas em uma interface única de um aplicativo sintetiza e 

integra o processo para quem o está desenvolvendo e também para a 

comunicação entre desenvolvedores. 


