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ABSTRACT 

O objetivo desta dissertação é apresentar os principais conceitos, ferramentas e técnicas do 
que se convencionou chamar de design cooperativo. Para tanto, é apresentada a raiz 
conceitual dos problemas encontrados ao se fazer o design de uma interface com o usudrio, 
discute-se o conceito de perspectiva, e é esboçado um quadro histórico sobre as teorias e 
métodos de design. Por fim, são apresentados a filosofia e os conceitos teóricos do design 
cooperativo, um exemplo de aplicação destes conceitos na construção de interfaces, e 
algumas das ferramentas e técnicas que estão sendo investigadas. 

The goal of this dissertation is to present the main concepts, bois and techniques from what 
is named cooperative design. For that, we present the conceptual root of the problems found 
in the user-intelface design, discuss the perspective concept, and delineate a historical 
framework about design theories and methods. Finally, we present the philosophical and 
theoretical concepts that support cooperative design, an application of this concepts in the 
interface construction, and some tools and techniques that have being investigaied. 	 1 
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INTRODUÇÃO 

uando se considera apenas as técnicas de construção de interfaces que são 
usadas hoje em dia, o número de questões de design não resolvidas é 
desanimador. A não ser que se duplique um produto já existente, criar o design 

de ulTrdos aspectos da interface — menu de navegação, operações com janelas, nomes 
para os comandos, atribuição de teclas de função, sintaxe para o mouse, design de ícones, 
etc. — pode levar a uma série potencialmente sem fim de decisões. Os métodos para se 
chegar a escolhas bem acabadas são, muitas vezes, demorados e imprecisos. Parece ser 
necessário um maior número de estudos e pesquisas se a área pretende desenvolver uma 
base de engenharia com uma utilidade apreciável [77]. Ao mesmo tempo, o design de 
interfaces com o usuário está passando por um período de grandes modificações. Cores, 
imagens, sons, vídeo e animações estão começando a ser explorados ou aplicados. Os 
fundamentos para sistemas mais sofisticados — distribuídos, orientados a objetos, ou 
baseados em conhecimento — estão apenas começando a encontrar aceitação no mer—
cado. A área de design de interfaces está enfrentando a tarefa de decidir onde investir 
seus esforços. 

O principal foco de atividade no desenvolvimento de computadores se moveu 
gradativamente do hardware para o software e, agora, está se dirigindo para a interface 
com o usuário. Um movimento semelhante está presente dentro do domínio de pesquisa 
e desenvolvimento de interfaces. Esta trajetória pode traçada através dos trabalhos em 
interação homem-computador: a localização da interface com o usuário se afasta cada 
vez mais do computador, se dirigindo na direção do usuário e seu ambiente de trabalho. 
Este redirecionamento, por sua vez, está levando a novas abordagens para o design e a 
avaliação de interfaces. Pode-se afirmar que estas novas abordagens, respondendo à en—
trada da interface homem-computador no ambiente de trabalho, vão exigir novas habi—
lidades por parte dos designers, suplementando as utilizadas nas atuais abordagens. No 
entanto, estas habilidades não podem ser facilmente enxertadas nas atuais práticas de 
desenvolvimento. Hoje, os métodos aceitos para desenvolver boas interfaces falham em 
seus esforços de padronização do processo de desenvolvimento. As abordagens do fu—
turo irão ampliar estes problemas. 

É claro que os sistemas sempre tiveram algum tipo de interface com o usuário: mas 
como elas evoluíram antes de atrair a atenção dos pesquisadores e designers? Nova-
mente, pode-se encontrar uma série de mudanças nos objetivos das pesquisas e do design 
(veja Quadro A). Inicialmente, a interface com o usuário estava localizada no próprio 
hardware — muitos dos usuários eram engenheiros trabalhando diretamente com o 
hardware. A atenção, posteriormente, foi desviada para a tarefa de programação—pau—
latinamente os ambientes e as linguagens de alto nível libertaram os usuários da 
necessidade de se familiarizar com o hardware. Em seguida, com o surgimento de 
sistemas interativos e usuários finais que não eram programadores, a interface passou 
para o monitor e para o teclado, motivando as primeiras pesquisas sobre questões moto—
ras e de percepção. Nos últimos anos, pode-se ver uma crescente preocupação com os 
diálogos coloquiais entre usuários, sistemas e aplicativos, envolvendo questões cogni-
tivas que estão por trás do aprendizado e uso dos sistemas: a interface se prolongou dos 
olhos e dedos até o cérebro. Por fim, com o advento de idéias como groupware (ou tra-
balho cooperativo apoiado por computador, veja [52] e [78]) e de sistemas de suporte 
para organizações, os pesquisadores estão começando a vero foco de atenção do design 
de interfaces sendo ampliado para os ambientes social e de trabalho, o que deixa a área 
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CA PíTU LO 1 

Uma nova 
abordagem para o 
design de interfaces 

Cada capítulo da 
dissertação começa com 
uma ilustração que se refere 
tanto ao poder das formas 
de comunicação quanto ao 
conteúdo do capítulo. A 
caligrafia é uma das mais 
antigas formas de 
comunicação e, aqui, Scott 
Kim mostra o que pode ser 
feito quando o comunicador 
compreende e sabe 
manipular os fatores que 
afetam a percepção da 
audiência. 

commu". 
"nriadia3 

Vire de cabeça para baixo! 
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intenção de ação 

seqüência de ações 

execução da seqüência 

avaliação de interpretações 

Interpretação de percepções 

percepção do mundo 
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objetivos, metas 

Figura 1.2 
Os golfos da percepção e do 
execução (cf. (174)). 

A razão básica para esta mudança de atitude é que o processo de informação está 
preocupado com três habilidades (veja Figura 1.1): a análise dos dados, que gera 
informação; a síntese destas informações, que gera conhecimento; e a avaliação desse 
conhecimento [87].  Estas três habilidades serão as preocupações dos designers de 
sistemas (e, portanto, de interfaces) na Era da Informação. 

Entretanto, do ponto de vista do usuário, saber ler, escrever e contar não significa 
ser funcionalmente letrado em uma sociedade da informação. Para ser produtivo nesta 
sociedade — o que significa ser funcionalmente letrado —,um indivíduo deverá ser um 
letrado auditivo, visual e em computadores. Ser letrado significa possuir a habilidade de 
manipular os meios de comunicação. Como a informação é a base da comunicação, ser 
letrado e ser letrado em informação são a mesma coisa. A definição de alfabetizado con—
tinua a mesma. O meio de comunicação mudou. 

Ser letrado — ou produtivo — nesta sociedade significa ser competente na mani—
pulação dos elementos que definem o uso de cada meio. Os elementos são compreensão 
(análise ou decodificação dos dados), tradução e criação (síntese de informações) e 
avaliação. Os meios de comunicação são o impresso, o sonoro, o visual e o computador. 

No entanto, apenas ser funcionalmente letrado não é suficiente para se viver na 
sociedade. As habilidades de análise, síntese e avaliação também devem ser utilizadas 
quando uma pessoa quer fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa, deve-se começar 
com uma boa noção do que se quer fazer — o objetivo ou meta que se quer alcançar. En—
tão, deve-se fazer algo ao mundo, isto é, agir no sentido de se mover ou manipular algum 
objeto. Por fim, deve-se verificar se o objetivo foi alcançado. Assim, existem quatro as—
pectos a considerar: o objetivo, o que é feito ao mundo, o mundo propriamente dito, e 
a verificação que se faz. Portanto, uma ação possui dois lados igualmente importantes: 
fazer alguma coisa e verificar o resultado dessa ação. Norman [173-175] denomina estes 
dois lados de golfos de execução e de avaliação (Figura 1.2). 

Mas as tarefas reais não são tão simples. O objetivo pode — e geralmente é o que 
acontece — estar mal definido e não fornecer informações detalharias sobre o que se 
deve fazer. Para executar uma ação, os objetivos devem ser transformados em declarações 

3. São exemplos disso a enor-
me extensão da malha de re-
des de comunicação descrtto 
por (190), a Implantação do 
World Wide Web, desenvolvi-
da no CERN, o projeto Guten-
berg, que pretende colocar no 
rede Internet um milhão de 
textos até o ano 2000, e o 
grande número de áreas de 
conhecimento das listas de 
discussão realizadas nas redes. 
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As relações de poder estabelecidas antes, durante e após a instalação de um sistema 
vão determinar e condicionar seu uso [139]. Isto significa que, para entender estas rela—
ções e a intricada rede de interrelações existente pensando-se em um futuro próximo 
—, é necessário compreender como a sociedade está se reorganizando. 

Organizações, conhecimento e tecnologia 
Na Era da Informação a maior fonte de recursos é o conhecimento. Terra, trabalho 

e capital — os tradicionais fatores de produção adotados pelos economistas — não 
desaparecerão, mas se tornarão secundários. Eles poderão ser obtidos desde que exista 
conhecimento especializado. Ao mesmo tempo, o conhecimento especializado por si só 
não produz nada. Ele só será produtivo se estiver integrado a uma tarefa. E esta é arazão 
pela qual a sociedade da informação também é uma sociedade de organizações: o 
propósito e função de cada organização, seja ela de que tipo for, são os de integrar co—
nhecimentos específicos em uma mesma tarefa [57]. 

Em particular, as tensões e questões centrais com as quais a sociedade de orga—
nizações se defronta já são conhecidas: a tensão criada pela necessidade de estabilidade 
da comunidade e a necessidade da organização de se desestabilizar; o relacionamento 
entre indivíduo e organização e as responsabilidades de um para com o outro; a tensão 
que surge da necessidade de autonomia da organização e o interesse pelo bem comum 
da sociedade; a crescente demanda por organizações socialmente responsáveis; a tensão 
entre especialistas com conhecimentos específicos e a necessidade de se atuar em grupo. 

Sociedade, comunidade e família são todas instituições conservadoras. Mas as or—
ganizações modernas são desestabilizadoras por natureza, buscam a mudança, precisam 
inovar. E inovar é uma "desconstrução criativa": sistematicamente abandonar tudo que 
esteja bem estabelecido, que seja familiar ou que pareça confortável —seja um conjunto 
de habilidades, sejam relações sociais e humanas. É preciso estar preparado para mu—
danças contínuas. A função de uma organização é a de colocar o conhecimento para tra—
balhar — em ferramentas, produtos ou processos, no design do próprio trabalho, do pró—
prio conhecimento. Na verdade, as organizações deverão cada vez mais planejar o aban—
dono, ao invés de tentar prolongar a vida de um produto, política ou prática de sucesso. 

Cada organização deverá se dedicar a criar o novo, o que implica em adotar três 
práticas sistemáticas. A primeira é o aprimoramento contínuo de ftido o que a organização 
faz. A segunda é a de aprendera explorar seu conhecimento, isto é, desenvolver a pró—
xima geração de aplicações a partir de seus próprios sucessos. E, por último, aprender 
a inovar — e inovação pode ser e precisa ser organizada — como um processo siste—
mático. 

Como a organização moderna consiste de especialistas em conhecimento, ela pre—
cisa ser uma organização de iguais, de colegas e associados. Nenhum conhecimento é 
maior ou melhor do que outro, cada um será julgado por sua contribuição à tarefa comum 
ao invés de por uma superioridade ou inferioridade inerente. Assim, a organização mo—
derna não pode ter chefes ou subordinados. Ela precisa ser estruturada em termos de uma 
equipe, de um grupo. Precisam ser organizações baseadas em responsabilidade, onde 
cada membro precisa agir como responsável pelas decisões tomadas. 

Muitas organizações estão em meio a mudanças fundamentais em suas estruturas 
e práticas administrativas [6]. Tanto as organizações pioneiras quanto as tradicionais es—
tão experimentando novas estruturas organizacionais e novos processos administrativos 
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modelo tradicional 
centro único 

fechado em si mesmo 
atividades independentes 

integraçõo vertical 
estrutura uniforme 

mentalidade paroquial 
ênfase na eficiência 

modelo emergente 
centros múltiplos 
abrigo de peritos 

unidades interdependentes 
alianças múltiplas 

estrutura diversificada 
mentalidade cosmopolita 

ênfase na flexibilidade 

Quadro 1.1 
Comparação entre os 
modelos organizacionais 
tradicional e emergente (cf. 
(6)). 

de forma a se adequarem ao rápido passo das mudanças tecnológicas, da competição 
mundial e da emergência de uma economia baseada no conhecimento (veja detalhes em 
[221]). Estes desenvolvimentos estão precipitando um afastamento das estruturas mo—
nolíticas e rígidas, criadas para engrenar transações repetitivas e atividades rotineiras. 
O movimento resultante ocorre na direção de formas organizacionais flexíveis e ágeis, 
que possam acomodar novidade, inovação e mudança. 

Este processo de metamorfose e transformação está ocorrendo principalmente em 
empresas de alta tecnologia que, frente a estas mudanças, estão promovendo experiências 
organizacionais inovativas, as quais se refletem nas seguintes tendências [6]: 

• estrutura organizacionalflexível dividida em blocos: "equipes" ou "grupos" 
que são flexíveis rompem com as hierarquias e podem evoluir para acomodar 
todas as habilidades necessárias a um projeto ou a uma mudança de priori—
dades; 
• organização multi-polar. semelhante a uma "federação" ou "constelação" 
de unidades de negócios que são interdependentes, precisando umas das 
outras para habilidades críticas e know-how; 
• sistemas dualisticos: são estruturados e caóticos ao mesmo tempo, pois fo—
ram projetados para permitir um equilíbrio dinâmico entre estabilidade e fle—
xibilidade; 
• orientação para a linha de frente: a administração/gerência passa a se en—
volver em atividades de "linha de frente", como vendas, design e produção; 
• mentalidade cosmopolita: graças ao rápido processo de globalização da 
economia mundial, é necessário desenvolver uma mentalidade que incorpore 
premissas e suposições culturais diferentes; 
• organiz,ação baseadaemcapacitação e empregados multitalentosos: "nos—
sos bens têm pernas; eles vão para casa todo dia" (Andrew Grove, presidente 
da Intel); 
• fronteiras semi-penneáveis: baseando os negócios e a infraestrutura organi—
zacional em torno de parcerias estratégicas. 
De fato, a capacidade central das empresas de alta tecnologia é o seu know-how, 

o qual está presente nas pessoas. A organização pode, assim, ser caracterizada como uma 
montagem em rede de capacidades e relacionamentos individuais, ao invés de uma série 
de papéis e posições pré-determinadas e relacionamentos formais hierarquizadoss. 

A chave para as mudanças organizacionais que estas empresas estão enfrentando 
parece estar no balanceamento (equilíbrio) entre diversas tensões que se opõem: vender 
e oferecer produtos existentes, enquanto desenvolvem e colocam no mercado novos 
produtos; continuar disciplinada, com foco bem definido, e enxuta, enquanto aprendem, 
experimentam e se recalibram continuamente; gerar consenso, garantindo lucro a curto 
prazo no contexto de uma visão a longo prazo. A moderna empresa de alta tecnologia 
precisa de diversas capacidades e de arranjos organizacionais multifacetados para lidar 
flexivelmente com estas complexas tensões. Uma comparação entre os atributos orga—
nizacionais dos modelos tradicional e emergente pode ser vista no Quadro 1.1. 

5. Para uma descrição deta-
lhada de uma empresa — no 
caso, a Apple — onde estas 
tendências estão se tomando 
uma realidade, veja (205). 
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A abordagem mecanicista possui fortes ligações com a teoria dos sistemas fecha—
dos. O estudo de sistemas foi desenvolvido como resposta à necessidade de se lidar com 
fenômenos complexos: os problemas que envolvem muitas variáveis interligadas não 
são obrigatoriamente passíveis de redução a conexões entre componentes individuais, 
mas exigem uma consideração do funcionamento do sistema como um todo. A teoria dos 
sistemas fechados estabelece uma fronteira de estudo como sendo os limites de algo 
organizado. O ambiente externo é excluído da análise dentro do sistema, a ênfase está 
na eficiência das transformações de entrada e de saída. 

Muitas das críticas a esta abordagem estão centradas na suposição de que o am—
biente onde o sistema está imerso é fixo e imutável, e, portanto, pré-determinado para 
estudo. A teoria de sistemas abertos, por outro lado, trata o sistema sob consideração 
como sendo sensível à sua circunvizinhança. A idéia de um sistema em ativo relacio—
namento como ambiente é, obviamente, fácil de ser aplicada ao campo da análise orga—
nizacional. 

Perspectiva de sistemas. A teoria de sistemas está baseada na idéia de que entidades 
possuem propriedades que não são propriedades de nenhum constituinte individual: o 
todo é maior do que a soma de suas partes. O todo é concebido como um "sistema", com 
uma coerência interna que torna aceitável traçar uma fronteira que o diferencie de seu 
ambiente. A existência desta fronteira define como "entradas" ou "saídas" qualquer coi—
sa que ultrapasse a fronteira. Qualquer sistema é, pelo menos potencialmente, um mem—
bro de uma hierarquia composta por entradas e saídas — ele pode conter subsistemas e 
ser ele mesmo parte de um sistema maior. A manutenção de uma hierarquia de sistemas 
abertos ao seu ambiente incorpora um conjunto de processos no qual a informação cir—
cula com o propósito de regulação ou controle. Assim, a eficácia de um SI é função de 
quão bem adaptado ele está ao ambiente com o qual interage. A teoria de sistemas possui 
um enorme valor e importância para o estudo de SIs, e várias linhas de pesquisa a utiliza—
ram como base para seu desenvolvimento. 

Uma destas linhas é a que define a escolha de um método, formato ou procedimento 
para o projeto de um SI como contingência das características do problema ou da situa—
ção. No entanto, as organizações parecem resistir a qualquer categorização que produza 
guidelines robustos para a construção de SIs. Geralmente, estes sistemas apresentam ca—
racterísticas perturbadoramente diferentes, apesar das aparentes similaridades quanto a 
tarefas, estruturas e ambiente. Os elementos sociais são o destaque como fatores deter—
minantes. 

A segunda maior linha, a teoria sócio-técnica, procura levar em conta estes ele—
mentos sociais. Desenvolvida a partir de uma crescente preocupação de que os aspectos 
humanos estejam sendo neglicenciados, esta abordagem tenta otimizar tanto os aspectos 
técnicos quanto os sociais de um sistema de trabalho. Esta visão encoraja o surgimento 
de alternativas para a organização burocratizada. Seu objetivo é o de aumentar a produti—
vidade e o aprendizado através do aumento da participação das pessoas envolvidas na 
tomada de decisões e no controle individual sobre o ambiente de trabalho [17]. A abor—
dagem participativa enfatiza a importância da integração entre todas as partes do sis—
tema. 

Os princípios utilizados pelo design sócio-técnico foram aplicados de maneira 
	 23 1 

satisfatória na compreensão do impacto dos SIs, principalmente na Europa e nos EUA. 
Land e Hirschheim [127] discutem o raciocínio por detrás do design participativo de 
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Duas crenças parecem estar por trás desta abordagem. A primeira é a de que quem 
desenvolve tem um papel neutro e objetivo durante o desenvolvimento do sistema, o que 
permite esclarecer as implicações de outras opções alternativas de design. A segunda é 
a de que, desta maneira, pode-se deixar de lado as questões relativas a poder, interesses 
conflitantes e metas do sistema, afastando-as do domínio de quem desenvolve sistemas. 

No entanto, as pressuposições associadas a esta perspectiva podem levar a um cer—
to número de condições que contribuem para o fracasso do sistema. Por exemplo, a ên—
fase básica está na pesquisa sobre como usar os meios sem discutir os fins que se quer 
atingir. Isto pressupõe implicitamente que exista consenso sobre os fins especificados. 
Mas, na verdade, os fins são controversos e sujeitos a consideráveis desacordos e de—
bates. Hoje, existem grandes dúvidas sobre a idéia de que as leis econômicas governam 
as relações sociais de maneira similar às leis naturais e o universo físico. Pelo contrário, 
acredita-se que as relações econômicas são governadas por convenções sociais e pelas 
decisões de uma poderosa elite sócio-política. 

A reação mais comum à erosão destas crenças se reflete na resistência à mudança 
apresentada pelos usuários finais. Para evitar esta reação, quem desenvolve sistemas têm 
confiado em uma série de abordagens, jogos e estratégias. Estas tentativas, no entanto, 
apenas perpetuam a noção de que o desenvolvimento e a implementação de um sistema 
representam um tipo de jogo. A pressuposição de que os objetivos do sistema são legíti—
mos e de consenso continua existindo. 

As duas pressuposições essenciais do funcionalismo — (1) que existe uma reali—
dade empírica objetiva e que os métodos positivistas são a melhor forma de dar sentido 
a esta realidade; e (2) que a natureza do mundo social pode ser melhor concebida em 
termos de uma ordem integrada ao invés de pelos conflitos — são consideradas como 
sendo as mais problemáticas. Muitos ainda argumentam que o funcionalismo não foi 
particularmente bem sucedido na compreensão da vida organizacional e social, já que 
o assunto de estudo — as pessoas — não se coloca facilmente à disposição de um estudo 
através de instrumentos positivistas (veja [21], [92], e [1131). As pessoas têm vontade 
própria (livre arbítrio?) e a observação não pode ser considerada como neutra. As pes—
soas — enquanto objeto de estudo — tendem a "observar de volta": elas percebem o 
plano de ação do observador e contra-atacam com seu próprio plano. 

Existe, assim, uma consciência da natureza mutável da realidade organizacional 
com a qual se defronta quem desenvolve. É explicitamente reconhecido na literatura 
que, em qualquer ponto no tempo, um sistema pode, na melhor das hipóteses, apenas se 
aproximar dos requisitos em constante modificação que surgem a partir dos deslocamentos 
nas tendências e políticas da vida organizacional, a qual nunca será totalmente conhecida 
por quem desenvolve. 

Perspectiva relativista social. A segunda perspectiva surgiu recentemente (conforme 
[41], [117], e [1191). Ela é parcialmente uma reação à primeira e de muitas maneiras seu 
oposto. Ela reconhece que o conhecimento sobre os meios e fins humanos não é facil—
mente obtido porque a realidade é extremamente complexaeilusória. Segundo Hirschhehn 
& Klein [94], "não existe uma única realidade, apenas diferentes percepções sobre ela; 
ninguém possui uma fonte privilegiada de conhecimento, todos enxergam partes dife—
rentes." Além disso, o papel que as pessoas desempenham na formação da realidade não 29 1 
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Principais envolvidos 	Pessoa que desenvolve e usuário. 
Narrativa 

Quadro 2.3 
Elementos que compõem o 
arquétipo relativista 

130 

O desenvolvimento de Sls gera novos significados; sua eficiência está 
baseada na capacidade de auxiliar o usuário a compreender melhor as 
convenções e sentidos em uso. 
Nenhum em particular; como o ambiente social está em constante 
evolução, não existe uma explicação racional particular poro o realidade 
organizacional. 
Epistemológica. É a do anti-positivismo, refletindo a crença de que a busca 
por explicações causais para os fenômenos sociais está incorreta, e deve ser 
substituída pela criação de sentido; 
Ontológica. É a do nominalismo, no qual a realidade não é algo fornecido 
— um imutável lá fora" — mas sim socialmente construído: a realidade é 
produto da mente humana. 

é muito claro. O que elas experimentam subjetivamente como uma escolha intencional 
de ação, pode ser simplesmente uma reação induzida por hábitos culturais ou por cir—
cunstâncias (veja Quadro 2.3). 

Por esta razão, os objetivos de um sistema surgem como parte da construção orga—
nizacional da realidade, o chamado processo de construção de sentido [13]. Para chegar 
a um consenso ou aceitação, é fundamental que haja uma interação contínua entre todas 
as partes envolvidas. Por meio da interação, os objetivos vêm à tona e são legitimados 
através de constantes modificações. O sistema não pode ser projetado da maneira usual, 
mas evolui a partir das interações sociais. O mecanismo de prototipagem ou da aprendi—
zagem evolutiva a partir da interação, com suas implementações parciais, é a forma pela 
qual a tecnologia é assimilada pela percepção social e pelo processo de criação de senti—
do. 

A perspectiva da pessoa-que-desenvolve-como-facilitador apóia-se na complexi—
dade da realidade que é, por natureza, confusa. Não existe a tentativa de dissimular esta 
complexidade pretedendo que exista uma ordem subjacente que pode ser capturada em 
modelos simplificadores. A realidade é construída socialmente e é produto da interação 
social contínua. O envolvimento sugerido pela interação social produz um conhecimento 
experimental mútuo, cuja singularidade e idiossincrasia — reveladas em cada situação 
específica — impedem que a realidade seja tratada apenas através de princípios e leis 
universais. Existe, assim, um desvio do rigoroso paradigma científico da predição por 
leis explicativas que se transforma em avaliação interpretativa da experiência. Nesta 
posição, o conceito de racionalidade não possui nenhum papel significativo. 

A ênfase dada é a de duvidar da eficácia de métodos e ferramentas objetivos e rigo—
rosos, enfatizando-se a complexidade do desenvolvimento de sistemas. Esta perspectiva 
propõe uma abordagem para o desenvolvimento de sistemas que facilite o aprendizado 
de todas as pessoas envolvidas. Isto implica em uma virada no papel de quem desenvol—
ve, de um especialista em sistemas para um facilitador que auxilia a estimular reflexão, 
cooperação e aprendizado experimental. Na prática, a abordagem do relativismo social 
busca fornecer ferramentas específicas que o facilitador possa usar para dar suporte às 
interações da equipe de projeto. Exemplos destas ferramentas são a manutenção de 
diários, vários tipos de mapeamentos (históricos, de diagnósticos, ecológicos, e virtuais), 
grupos especiais pedagógicos, uso de metáforas para estimular mudanças mentais. Estas 
ferramentas podem ser usadas pelas pessoas envolvidas para explorar, aprender, au—
mentar a consciência, inventar soluções para problemas, e definir ações. Tudo isto é 
acompanhado por uma crença de que o resultado do desenvolvimento do sistema não é 
tão importante, mas sim a forma pela qual ele é alcançado. Por esta razão, a abordagem 

Roteiro 

Pressuposições 
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Principais envolvidos 	Investidores (fornecedores, trabalhadores, administradores e proprietários) e 
pessoa que desenvolve, 

Narrativa 

 

Os sistemas de informação são desenvolvidos para remover influências 
deturpativas e outras barreiras ao discurso racional; seu desenvolvimento é 
governado por três interesses em conhecimento: técnico, compreensão 
mútua e emancipação. 

   

Roteiro 	 Busca do ideal de emancipação. 
Pressuposições Epistemológica. É composta por dois tipos: positivismo para os interesses em 

conhecimento relacionados com controle técnico, e anti-positivismo para 
os interesses relacionados com compreensão mútua e emancipação; 
Ontológico. Também é composta por dois tipos: realismo para os interesses 
técnicos e nominalismo ou construtivismo social para os interesses em 
compreensão mútua e emancipação. 

Quadro 2.5 
Elementos que compõem o 
arquétipo neohumanista. 

mudança é fortemente restringida pelas influências sociais, que canalizam os valores, 
normas e percepções de todos os participantes. Através de várias formas de comunicação, 
os significados partilhados evoluem para uma cultura complexa que não pode ser redu—
zida a um conflito bipolar entre duas ideologias (veja o Quadro 2.5). Existem, isto sim, 
duas arenas onde ocorre a ação humana. Uma é o domínio do trabalho, de onde as pes—
soas extraem os recursos para a sua sobrevivência. A segunda está conectada ao meio 
de uso da linguagem com o propósito de estabelecer uma compreensão mútua e se 
engajar em um discurso emancipatório. Os conceitos de trabalho, compreensão mútua 
e emancipação formam os três domínios fundamentais ao redor dos quais a sociedade 
e outras formas de organização social se agrupam. Eles também formam os domínios 
sobre os quais se exige a aquisição de conhecimentos, e cada domínio está relacionado 
a diferentes tipos de conhecimento. Habermas denomina estes tipos de "interesses em 
conhecimento"3. 

O trabalho é o primeiro domínio e está relacionado com o interesse por controle 
técnico dos objetos e forças naturais (clima, gravidade, temperatura, etc.), e pessoas 
(como para coordenar as atividades de uma força de trabalho). É uma característica única 
do ser humano procurar conhecimento para melhor exercitar o controle sobre a natureza 
e pessoas e, assim, racionalizar o trabalho. Para Habermas, "o objetivo é o de sobrepujar 
os obstáculos sociais e naturais obtendo produtos e serviços para a manutenção e repro—
dução da espécie humana" [85].  O principal veículo para esta realização é através das 
ciências exatas, que podem ser caracterizadas pelo domínio do instrumental para o 
raciocínio, ou pela adoção do positivismo como base para checar a validade do conhe—
cimento que obtém. Os sistemas de informação são uma importante fonte para se obter 
este controle. A abordagem funcionalista sugere como isto pode ser feito. No entanto, 
os SIs têm um papel muito importante na realização de dois outros interesses em co—
nhecimento: a compreensão mútua e a emancipação. 

O interesse em conhecimento sobre compreensão mútua tem como objetivo me—
lhorar a compreensão da cultura e da psiquê de cada um, e da psiquê daqueles com os 
quais as pessoas interagem (isto é, parentes, amigos, inimigos). Colocando-se quase do 
ponto de vista oposto às ciências exatas — que servem basicamente ao interesse técnico 
— as ciências culturais (história, filosofia, literatura, psicanálise, antropologia, etc.) dão 
apoio ao interesse em compreensão mútua. Como no mundo social a compreensão 
mútua é problemática, a hermenêutica se desenvolveu para auxiliar a resolver os pro—
blemas de interpretação. A hermenêutica4  compreende o estudo dos princípios que po—
dem ser aplicados para dar sentido a situações e textos que são difíceis de interpretar por 
não existirem significados estabelecidos. Um exemplo de um processo hermenêutico é 
a forma pela qual uma corte de justiça interpreta as leis para lidar com um novo caso de 

3. Veja a nota anterior. 
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presentação dentro do computador dos fenômenos relacionados ao domínio. Além 
disso, a estrutura do meio (isto é, o que se pode ver no monitor, o que se pode ouvir, como 
utilizar os dispositivos de entrada, etc.) está sendo constantemente modificada como 
resultado da interação do usuário com o computador; geralmente isto ocorre para modi—
ficar o domínio de representação, para apresentar diferentes aspectos deste domínio de 
representação de diferentes maneiras para o usuário, ou para direcionar o usuário duran—
te a interação com o computador. 

Para apresentar as relações entre alguns dos conceitos e a interação homem-com—
putador, existe a relação entre um processo (por exemplo, o processo de interação) e as 
estruturas a ele relacionadas. Algumas estruturas devem se modificar durante o processo 
de interação. Entre estas estruturas interiores estão as cognições operativas, a estrutura 
do meio e o domínio de representação. 

Outras estruturas limitam e restringem o processo de interação; elas definem os li—
mites dentro dos quais pode ocorrer o processo de interação. Entre estas estruturas 
superiores estão a pré-compreensão e o repertório do usuário e a funcionalidade e a in—
terface como usuário do aplicativo. Apesar destas estruturas serem bastante estáveis, é 
claro que elas podem ser modificadas; por exemplo, por causa das necessidades que 
surgiram a partir de um ou mais processos de interação. As relações entre o processo de 
interação e suas estruturas estão sumarizadas na Figura 2.2. 

Perspectiva de sistemas. Quando a perspectiva de sistemas é aplicada, considera-se um 
fenômeno como sendo formado por diferentes componentes que, basicamente, possuem 
as mesmas propriedades. Todos os componentes podem ser caracterizados por um con—
junto de tipos de dados e um conjunto de ações que pode envolver o próprio componente 
assim como outros componentes. Cada componente pode transferir dados para os ou—
tros, e cada componente pode processar dados de acordo com regras pré-definidas. 

Olhando ouso de computadores a partir deste ponto de vista, a atenção está centra—
da no uso dentro de um contexto coletivo. Sob este foco, uma organização é uma coleção 
de componentes humanos e automatizados que, através de suas ações interrelacionadas, 
executam determinadas tarefas. A relevância destas tarefas somente pode ser expressa 
ao nível organizacional, não ao nível individual. 

Faz sentido, então, fornecer guidelines para o design de uma interface sem analisar 
o conteúdo do processo de interação; isto é, sem o conhecimento sobre a tarefa a ser exe—
cutada pelo sistema. Todas as interações são vistas como transmissão de dados entre um 
ser humano e um componente automatizado, e o único aspecto essencial a ser levado em 

Figura 2.2 
Relações entre o processo de 
Interação e suas estruturas 

37 1 







I design cooperativo: o papel do designer e do usuário na constructio de interfaces 

Ao aplicar esta perspectiva, o foco está na interface com o usuário ao invés de na 
funcionalidade. É a interface que deve ser criada de maneira a tornar possível a atuação 
do aplicativo como parceiro de diálogo. Isto não significa, no entanto, que os pesquisadores 
acreditem que ela seja aplicável a todo tipo de software independentemente de sua fun—
cionalidade. Esta perspectiva geralmente é empregada quando se deseja desenvolver 
aplicativos para serem usados — em seu sentido mais amplo — com o "propósito de 
consulta". 

Como a comunicação entre seres humanos é vista como ideal, a linguagem natural 
é tida como um componente muito importante da interface com o usuário. Nos termos 
de Newman & Sproull, o ideal seria uma linguagem de comando o mais próxima pos—
sível da linguagem natural, um feedback que permita a meta-comunicação sobre, por 
exemplo, a funcionalidade do aplicativo, o foco na conversação, etc, e uma apresentação 
da informação muito próxima das construções da linguagem natural. 

Quando a perspectiva de parceiro de diálogo é aplicada, não se encontra nenhuma 
necessidade de criar modelos conceituais explícitos e específicos de um domínio. Inde—
pendentemente do domínio e da funcionalidade, sempre é possível usar o mesmo mode—
lo como base para o uso de um aplicativo; precisamente o modelo que assegura que o 
computador age como um ser humano em um processo de comunicação. Assim, para 
usar um computador são necessárias apenas habilidades comunicativas. Se alguém não 
está familiarizado com certos aspectos da interface como usuário ou de sua funcionalidade, 
basta perguntar. Assume-se que o aplicativo é capaz de explicar tudo sobre si próprio. 
Da mesma forma, se alguém não compreende o que o computador "diz", basta pedir mais 
explicações. 

A pesquisa baseada nesta perspectiva tem como principal objetivo transformar o 
aplicativo computacional em um bom parceiro de diálogo. Programas de pesquisa desta 
linha procuram resolver problemas de como tornar a comunicação com um computador 
robusta, como criarparsersflexíveis, como representar domínios de conhecimento den—
tro de um aplicativo, como devem ser projetadas facilidades para explicações, como 
manipular descrições de metas e objetivos, e como gerar sentenças que se adeguem ao 
contexto da conversação. 

A maior força desta perspectiva está no fato de que a pesquisa se tornou consciente 
de que pode aprender alguma coisa sobre como projetar interfaces com o usuário a partir 
da análise do comportamento comunicativo humano. Infelizmente, esta também é a sua 
maior fraqueza porque, como pode ser visto em muitas das abordagens de Inteligência 
Artificial para o design de interfaces, existe o risco de que esta abordagem seja usada 
muito além de seus limites. Parece uma verdadeira ofensa à complexidade e poder da 
linguagem natural quando se diz que um computador é capaz de agir como um parceiro 
de diálogo em processos similares à comunicação interpessoal. Aplicando apenas esta 
perspectiva ao projetar a interface com o usuário significa não levar isto em conta. E po—
tenciais colapsos não tratados durante a fase de design dificilmente podem ser sanados 
durante a utilização do aplicativo. Assim, a perspectiva de parceiro de diálogo somente 
deve ser usada com propósitos muitos especializados, e apenas quando for combinada 
com outras perspectivas. 

140 	 Perspectiva de ferramenta. Quando se olha o uso do computador a partir da perspectiva 
de ferramenta, o foco de atenção está no uso individual. Um aplicativo é visto como uma 
"caixa de ferramentas" que contém o necessário para que, com o controle completo e 
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A principal vantagem desta perspectiva é sua visão de que as habilidades e quali—
ficações dos futuros usuários formam o pré-requisito essencial de design. Sua principal 
desvantagem está na atenção dada apenas ao uso individual. Apenas os aspectos que co—
nectam usuário, ferramentas e materiais são levados em conta, de maneira a tornar im—
possível o tratamento destes aspectos a nível interpessoal ou organizacional. Portanto, 
a perspectiva de ferramenta não é a mais adequada como a única perspectiva a ser 
aplicada durante a fase de design. 

Perspectiva de meio. Olhar para o uso do computador a partir da perspectiva de meio 
significa considerar o computador como um meio através do qual os seres humanos se 
comunicam uns com os outros; isto é, o computador pode ser comparado aos jornais, li—
vros, filmes, televisão, telefones, vídeos, etc. Muitos dos aspectos centrais de, por exem—
plo, correios eletrônicos, sistemas de conferência, e sistemas para ensino à distância vêm 
à tona quando vistos a partir desta ótica, mas também outros aplicativos onde os aspectos 
de meio têm um pequeno papel podem ser compreendidos a partir da perspectiva de 
meio. 

Quando as pessoas se comunicam, é possível distingiiir entre o nível de expressão 
e o nível de significado. Um emissor utiliza símbolos tentando exprimir um significado 
para um receptor. O receptor interpreta os símbolos de maneira atentar entender o signi—
ficado. O computador como um meio para a comunicação pode manipular apenas o nível 
de expressão, mas ao contrário de outros meios o computador pode ser usado tanto para 
criar relações "comuns" entre expressão e significado (por exemplo, texto, imagens, 
sons, etc), quanto para criar relações mais complexas através da execução de um progra— 
ma. 

Esta perspectiva chama a atenção para o uso do computador dentro de um contexto 
coletivo. É necessária a existência de mais de um usuário para ter sentido falar em comu—
nicação. O nível de significado (isto é, o conteúdo do processo de comunicação) é consi—
derado como a principal fonte de guidelines para o design da interface com o usuário. 
Deve-se tentar estabelecer uma relação entre o nível de expressão e o nível de significa—
do, o que fará com que o nível de expressão dê suporte a interpretações corretas. 

A partir desta perspectiva, dois tipos de comunicação são interessantes. Em pri—
meiro lugar, a comunicação entre (grupos de) usuários que ocorre através dos aplicativos. 
Em segundo lugar, a comunicação (de massa) de mão única do designer para o usuário, 
que ocorre quando um aplicativo desenvolvido por uma pessoa é usado por outras pes—
soas. 

Do ponto de vista desta perspectiva, ocorre uma interação para se enviar e receber 
mensagens; isto é, para modificar as cognições operativas das pessoas envolvidas na 
comunicação. Para que isso ocorra, a estrutura do meio tem um papel importante porque 
sua situação é vista como um signo a ser interpretado pelo receptor. O domínio de repre—
sentação pode ser importante para o emissor ser capaz de formular a mensagem, mas não 
tem nenhum papel para o receptor a não ser que esteja refletido dentro da estrutura do 
meio. Se, por exemplo, uma pessoa distribui uma nota sobre algum tópico para os mem—
bros de uma rede, isto é feito de maneira a modificar as cognições operativas dos recep—
tores em potencial, mas isso só ocorrerá se a estrutura do meio refletir de uma maneira 
razoável as idéias do emissor através de textos, imagens, fotografias, "filmes", etc. Não 43 1 
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por volta do século 16 surgiu nas principais línguas da Europa o termo "design" ou 
seu equivalente. A emergência da palavra coincidiu com a necessidade de 
descrever a ocupação do designer. Isto não quer dizer que a atividade de projetar 

era uma novidade, mas sim que ela estava se separando de outras atividades produtivas 
e sendo reconhecida como uma função com existência própria. Este reconhecimento 
pode ser visto como um marco na separação entre a mão e o cérebro, entre o trabalho 
manual e o trabalho intelectual. Pode ser visto também como a separação entre a parte 
conceituai do trabalho e o processo de trabalho. Acima de tudo, o termo indica que ()pro-
jetar devia ser separado do fazer. 

É extremamente difIcil determinar o ponto exato de virada histórico onde esta se—
paração ocorreu; mas este momento pode ser visto como uma tendência histórica. Até 
chegara este estágio, uma grande estrutura como a de uma igreja seria "construída" por 
um mestre construtor. Pode-se generalizar e dizer que a parte conceituai do trabalho es—
tava integrada ao processo de trabalho. Entretanto, começavam a surgir os conceitos de 
"projetar a igreja" uma atividade para arquitetos e "construir a igreja" uma atividade 
para construtores. De maneira alguma isto sugere uma descontinuidade, mas sim o início 
de uma perceptível tendência histórica que até hoje não encerrou sua trajetória em alguns 
dos principais ofícios que se valem de habilidades manuais. 

Ainda existem várias profissões onde a parte conceituai está integrada à base ar—
tesanal. No entanto, a característica mais significante do estágio em questão é que, ao 
separar o trabalho manual do intelectual, se forneceu a base para uma posterior subdi—
visão do próprio campo do trabalho intelectual. 

Alguns autores, como Dreyfus (citado em [46]), localizam a raíz do problema na 
utilização pelos gregos da lógica e da geometria, e na noção de que todo raciocínio pode 
ser reduzido a algum tipo de cálculo. Dreyfus afirma que Platão generalizou estes con—
ceitos para uma necessidade epistemológica, onde podemos dizer que todo o conhecimento 
pode ser especificado a partir de definições explícitas que qualquer pessoa pode aplicar. 

Se o "know-how" não pode ser especificado em termos destas instruções explicitas, 
então o know-how não é conhecimento, mas apenas "crença". Ele sugere que uma tradi—
ção platônica onde "cozinheiros, por exemplo, que criam por meio do paladar e da intui—
ção, e os poetas, que trabalham a partir da inspiração, não têm nenhum conhecimento. 
O que eles fazem não envolve compreensão e não pode ser compreendido. Mais geral—
mente, o que não pode ser colocado explicitamente na forma de instruções precisas to—
das as áreas do pensamento humano que exigem habilidade, intuição ou senso de tradi—
ção são relegadas a algum tipo arbitrário de busca desajeitada" [46]. 

Gradualmente, surgiu a visão que colocava a objetividade acima da subjetividade, 
o quantitativo acima do qualitativo. Não se aceitava que ambos pudessem interagir, ape—
sar do sistemático esforço feito para se assegurar que isto pudesse ocorrer,. 

Existem aqueles que, mesmo admitindo a extraordinária capacidade de muitos dos 
mestres artesãos do Renascimento, tendem a acreditar que se tratava de uma forma 
"estática" de conhecimento com tendência a ser transferida inalterada do mestre para o 
aprendiz. Na realidade, nestas atividades e na transmissão de seu conhecimento estavam 
embutidos diversos processos para estender sua base e acrescentar novos conhecimentos, 
antecipando por cerca de seis séculos o ano sabático acadêmico —por exemplo, muitos 
dos mestres artesãos da época passaram boa parte da vida viajando pelas cidades 
européias onde podiam aprender com outros artesãos [46]. 

1. Veja, por exemplo, P. Thuillier 
— "Technlques et Sclences: Le 
Message de Hugues de Saint-
Victor", La Recherche, 23(2). 
fevereiro 1992, 17O-179;T. Bole 
— fie Sketchbook of VIllard de 
Honnecourt. Indiana, 1959; e 
M. Kemp — Leonardo da Vinci: 
The Marvellous Works of Nature 
and Man, London, 1981; os dois 
últimos citados em (46). 
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• pensamentos e intenções de ação de certa maneira provocam o movimento 
físico (daí mundo real) dos corpos das pessoas. 
Segundo este ponto de vista, o design de sistemas não é um empreendimento social 

e criativo, mas um processo de racionalização das tomadas de decisão. A única coisa que 
precisa ser feita é descrever corretamente o mundo; o resto é simplesmente lógica. Os 
sistemas computacionais que são projetados não são objetos como os martelos, mas má—
quinas lógicas como as mentes humanas. O dualismo cartesiano mente-corpo parado—
xalmente sugere que existe um "fantasma na máquina" [225]. 

A invisibilidade da habilidade e da subjetividade 
Apesar de todos os méritos da abordagem cartesiana e do pensamento sistêmico, 

também parecem existir razões para criticar seus fundamentos filosóficos. Os problemas 
principais são que as habilidades práticas e a subjetividade tornam-se invisíveis justa—
mente porque a construção social da realidarIP está escondida nos bastidores. 

Mas, e se o dualismo cartesiano for rejeitado, isto é, e se o que as pessoas sabem 
sobre o mundo é uma reflexão ou imagem de espelho deste mundo exterior de objetos? 
E se, em vez disso, as pessoas assumissem que constróem socialmente o mundo? 

Se as pessoas acreditarem, como Wittgenstein (citado em [58]), que: "o que vejo 
quando me deparo com algo pela primeira vez, não é um atributo do objeto, mas uma 
relação externa entre ele e os outros objetos", então não se torna necessário fazer pressu—
posições sobre as representações mentais individuais de um mundo cartesiano exterior 
independente da linguagem. Aspectos dos objetos, ao contrário de atributos, se tornam 
teoricamente ancorados na pressuposição construtivista. O primeiro contato ocorre co—
mo cognição e comunicação contextualizada.s (situated cognition and corrununication) 
pelas quais as pessoas dão sentido ao mundo e "o trazem para a linguagem". Existe uma 
mudança de linguagem como descrição para linguagem como ação. E, mais do que isso, 
para que o sentido que uma pessoa dá ao mundo seja aceito por outras pessoas como 
intersubjetivamente válido, de alguma maneira este sentido deve refletir uma questão de 
controle social e negociação. 

Mas o que acontece com a invisibilidade das habilidades tácitas na abordagem car—
tesiana? Quais as conseqüências de uma dada prioridade para o pensamento racionalista 
reflexivo com propósitos? Apesar de tudo, como o filósofo Peter Winch (citado em [58]) 
coloca, "um cozinheiro não é um homem que primeiro tem uma visão de uma torta e en—
tão tenta fazê-la, ele é um homem habilidoso na cozinha, e tanto seus projetos quanto 
suas descobertas surgem a partir desta habilidade". Quando o cozinheiro reflete-em-
ação, "ele não separa meios e fins, mas os define interativamente conforme enfrenta uma 
situação problemática. Ele não separa pensar do fazer, descobrindo o seu caminho para 
uma decisão que mais tarde pode ser convertida em ação. Como sua experimentação é 
um tipo de ação, a implementação já está em sua pesquisa" [58]. 

Contudo, a visão cartesiana do cozinheiro é similar ao pressuposto racionalista de 
um designer profissional como uma pessoa que faz planos explícitos e detalhados com 
antecedência de todos os passos futuros, e de um usuário como alguém cuja habilidade 
pode ser reduzida a, e descrita por, procedimentos algorítmicos. 

O que seria do melhor matemático cartesiano sem a habilidade prática de fazer 
alguma coisa? Será que é possível dar sentido a uma fórmula lógica, a uma expressão 
de conhecimento objetivo (isto é, algo codificado em uma linguagem escrita) sem ter 
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Colaboração e comunicação 
Os problemas de uma interface geralmente são óbvios. As soluções nem tanto. 

Pode ser difícil encontrar uma solução que resolva um problema particular sem criar 
novos problemas. Mesmo assim, uma solução em separado para cada problema pode le—
var a uma interface com tal complexidade que ela não seria utilizável. O que se precisa, 
na verdade, é de uma solução que resolva elegantemente uma ampla gama de problemas. 
Este tipo de solução é excepcionalmente difícil de ser encontrada [60]. 

A dificuldade no design de uma interface tem como origem o fato de que pratica—
mente todas as soluções surgem a partir de compromissos. Elas são formadas por uma 
multiplicidade de problemas que são invisíveis para aqueles que estão fora do processo 
de design. Uma solução maravilhosamente intuitiva não funcionará se a arquitetura do 
sistema não der suporte a ela, ou se o código resultante ocupar muita memória ou "rodar" 
muito lentamente. Outros problemas surgem das capacidades básicas do homem e os 
requisitos necessários para que os usuários executem as tarefas que desejam. Não inte—
ressa se a interface responde instantaneamente se o usuário não pode usá-la. Soluções 
para um problema de interface exigem compromissos. Mas como um designer detennina 
se um compromisso é aceitável ou não? Como os designers concebem negociações acei—
táveis entre velocidade e intuição e outros valores e requisitos aparentemente contra—
ditórios? 

A instabilidade dos requisitos talvez seja a maior dificuldade ao se tentar fazer um 
designe um redesign de software à medida que ele cresce em escala e em tempo de vida. 
Para Jones a questão é "como chegamos a esta situação? Difícil de dizer, difícil de pre—
ver. Minha impressão mais forte é a de que a direção na qual os requisitos irão se modifi—
car, tanto durante o design inicial quanto mais tarde, não é previsível nem a partir do co—
nhecimento inicial de quem desenvolve nem de quem vai usar o software" [103]. 

Não só o número de requisitos aumenta a dificuldade de se projetar uma interface, 
mas a variedade de fontes que geram requisitos exigem que o design de uma interface, 
para ser bem sucedido, seja um processo multidisciplinar. Esta natureza multidisciplinar 
introduz problemas políticos. Psicólogos, designers gráficos, escritores, designers in—
dustriais e programadores poderiam dar contribuições essenciais ao design de uma 
Interface. Mas cada uma destas áreas possui suas próprias prioridades e perspectivas, 
seus próprios métodos e seus próprios critérios para êxito. Muitas vezes eles estão em 
conflito uns cornos outros. Quais prioridades são as mais importantes? Quais perspectivas 
são as mais valiosas? Quais critérios de êxito devem ser obedecidos? Conceber uma 
solução para os conflitos entre abordagens diferentes não é uma tarefa fácil. 

Existem três razões que contribuem para que o design de uma interface seja difícil. 
Primeiro, é difícil encontrar boas soluções. Segundo, existem tantos anseios competindo 
nos problemas de uma interface que uma solução está associada a um compromisso. A 
questão aqui é de avaliação: como os designers decidem quais compromissos aceitar e 
quais evitar. A terceira razão para a dificuldade no design de uma interface é que o design 
é multidisciplinar e altamente político [60]. 

Dentro da produção de massa ainda existem grandes diferenças no custo e há mui—
tos exemplos de grandes economias feitas através do redesign do produto para reduzir 
ouso de material, trabalho ou ferramentas especiais. Uma técnica formal para fazer isso, 
a análise de valor, foi criada por L. D. Miles nos anos 50, e foi utilizada com notável su- 
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possa ver o que está sendo decidido, e porque antes, não depois, que as principais deci—
sões tenham sido tomadas. Talvez a colaboração realizada antes de se fixar os conceitos 
seja a principal força dos novos métodos de design. Outra força é fornecer meios para 
uma desaprendizagem, pública, sem formas pré-definidas ou fixadas. 

A atenção para o contexto, não para a auto-expressão, é a habilidade que deve ser 
encorajada e partilhada. Na evolução natural, a falta de atenção significa a morte. O con—
texto, e não o patrão, deve se transformar no administrador do que deve ser feito, e como 
deve ser feito. O papel dos patrões se transforma naquele de criar o meta-processo, criar 
a situação para que o design cooperativo seja possível, para que ele flua. O design coo—
perativo é a interseção do que cada um está percebendo com o que cada um está fazendo. 
Apenas desta maneira se pode descobrir como re,struturar a situação de design de forma 
que os bloqueios sejam removidos, e para que as iniciativas que permitem uma auto-
correção sejam encorajadas. O primeito passo consiste em modificar a base contratual 
de colaboração entre designers, equipe de desenvol vim ento, usuários, todos os envolvidos: 
tornar esta base independente de funções e requisitos. Estabelecer um melhor nível de 
acordos. 

Como, em princípio, o contexto, a situação de design deve ser organizada se tudo 
isso for possível? O desejo geral é permitir que todos os envolvidos possam ter inicia—
tivas à luz de um conhecimento preciso dos efeitos do que cada um está fazendo. Na prá—
tica isto parece muito difícil. Jones sugere que se comece "pela ampliação das especifi—
cações de maneira a permitir que rascunhos não profissionais possam ser aceitos nas 
improvisações de qualquer dos grupos envolvidos, e a adotar padrões profissionais sem—
pre que eles pareçam ter importância local e não universal. Em segundo lugar, eu tentaria 
progressivamente evitar a necessidade de comunicação forçada via manuais, encontros, 
memorandos, etc. —, e buscaria cada vez mais pelo tipo de colaboração informal que 
é possível com a evolução do uso da linguagem" [103]. 

Cohill sugere cinco princípios que formam a fundamentação filosófica para o de—
sign de um sistema ou de uma interface [45]: 

• Design é um processo; ele é circular, repetitivo e imprevisível. 
• Design é pessoal e idiossincrático; é um processo que só pode ser aprendido 
através da exploração e experiência pessoais; ele não pode ser ensinado. 
• Design é um ato de exploração; ele é orientado a feedback, requer uma ten—
dência para mudanças, e requer uma sensibilidade para a estética do produto 
final. 
• A arquitetura da informação está preocupada com os ambientes informa—
cionais; estes ambientes podem ser representados como estruturas auto-in—
cluídas e auto-regulatórias compostas por elementos definidos por relações 
de interconexão. 
• Os elementos de uma estrutura de informação são os computadores (hard—
ware e software), as pessoas, e os ambientes ffsico e social no qual computa—
dores e pessoas se comunicam. 
A partir destes princípios e da nova prática de design apresentada neste capitulo, 

pode-se esboçar quais as origens e principais características de um programa de pesquisa 
na área de design cooperativo. 63 1 
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exemplo, [4], [22], [49], e [811) destacam a importância de se ter logo de início a atenção 
voltada para o usuário, a de se desenvolver designs iterativos, e a de se ter testes contí—
nuos com usuários o mais rápido possível. O resultado aparente é o de que os usuários 
parecem estar assumindo cada vez mais um papel decisivo no processo de design. No 
entanto, este papel ainda é ode uma participação passiva onde, apesar de ser mencionada, 
ela não parece ser a atividade mais importante. Para Bannon, "uma abordagem mais 
radical dentro das atuais linhas de pesquisa em HCI é a de se olhar para os usuários não 
apenas como objetos de estudo, mas como agentes ativos dentro do próprio processo de 
design. O envolvimento do usuário serve tanto como uma forma de promover a demo—
cratização no processo de mudanças nas organizações quanto como uma maneira de 
assegurar que o sistema computacional desenvolvido esteja adequado às necessidades 
dos usuários". 

Da especificação formal dos requisitos para a prototipagem iterativa. Cada vez 
mais está se chamando a atenção para a inadequação da forma padrão de se representar 
as necessidades do usuário no documento de especificação funcional dos requisitos. Por 
esta razão, os designers estão se perguntando se o problema está na forma de se fazer os 
estudos localmente, ou se existe, na verdade, um problema mais fundamental no próprio 
pressuposto de que é possível mapear antecipadamente os requisitos e necessidades do 
usuário através apenas de técnicas de observação e entrevista. Para Bannon, "os usuários 
precisam ter a experiência de estar na situação futura de uso, ou em uma boa aproxi—
mação dela, para serem capazes de comentar as vantagens e desvantagens do sistema 
proposto. Assim, algum tipo de réplica ou protótipo deve ser construído de maneira a 
permitir que os usuários conheçam como deverá ser a situação futura de uso". Esta ques—
tão, em particular, é parte da reorientação de produto para processo tanto na pesquisa 
quanto no desenvolvimento de sistemas. 

Design situado: Ideais adotados 
Em 1985, a Aarhus University, na Dinamarca, sediou uma conferência sobre 

Computadores e Democracia [16], que serviu como prosseguimento do trabalho de qua—
se uma década sobre o envolvimento dos pesquisadores em projetos de design escan—
dinavos centrados-no-usuário. Seis anos mais tarde, Greenbaum & Kyng editaram um 
livro [73] que retrata o atual estágio de muitas das pesquisas e projetos que se seguiram 
à conferência de Aarhus, destacando principalmente a experiência dos autores no que 
se refere à evolução da idéia de trabalhador-como-usuário participante. 

Um subproduto destes encontros pode ser descrito por um conjunto de ideais de 
design que, de uma ou outra forma, são adotados por estes pesquisadores e servem de 
referência para seus trabalhos. Os ideais podem ser descritos como [72]: 

• Os sistemas computacionais que são criados para o local de trabalho preci—
sam de um design com a total participação dos usuários. Total participação, 
é claro, exige treinamento e cooperação ativa, e não apenas representação 
proforma em encontros e comitês. 
• Quando os sistemas são colocados no local de trabalho, eles devem aprimo-
rar as habilidades de trabalho ao invés de degradá-las ou racionalizá-las. 
Aprimorarhabilidades signi fica prestar atenção acertas coisas que geralmente 

3. Para um apanhado histórico 
dos primeiros projetos desen-
volvidos pelos sindicatos, vejo 
(65). Para um levantamento 
destes projetos e uma discussão 
sobre sua importância para os 
projetos atuais, veja (44). Para 
um quadro sinóptico de diver-
sos projetos, suas principais 
características, e quais técni-
cas foram/estão sendo utiliza-
das, veja (157). 
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Apesar do domínio aparente das questões sobre a identificação do usuário na 
literatura de HCI, a preocupação geral é de como melhor "integrar o usuário" no pro—
cesso de desenvolvimento de sistemas. Greenbaum & Kyng, entretanto, destacam que 
"se colocam à parte [desta preocupação] (...) Nosso interesse não é ode adequar o usuá—
rio a um processo de desenvolvimento de sistemas já existente, mas sim o de criar novas 
formas de se trabalhar em conjunto. Para nós, a participação do usuário não significa 
entrevistar uma amostra de usuários em potencial ou juntá-los para repetir um conjunto 
de especificações. Ao contrário, chamamos de designo envolvimento ativo dos usuários 
no processo criativo". E acrescentam que "não [veêm] os usuários como um grupo ho—
mogêneo, mas como diversos grupos de pessoas que possuem competência nas suas 
práticas de trabalho" [72]. 

Por enxergarem as pessoas que usam computadores como competentes em sua 
própria área de trabalho, Greenbaum & Kyng descobriram que "o ambiente de trabalho 
toma a forma de uma rica tapeçaria, profundamente permeada de complexidades e habi—
lidades". Ao examinar essa tapeçaria, estes autores encontraram quatro padrões subja—
centes: 

• a necessidade dos designers levarem a sério aprática de trabalho dos usuá—
rios; 
• o fato de que se está lidando com atores humanos, e não fatores humanos 
predeterminados ou apriorfsticos; 
• a idéia que as tarefas de trabalho precisam ser vistas dentro de um contexto 
e, portanto, são ações situadas; e são, talvez, as mais importantes, já que fa—
zem a conexão com as outras ações dentro do ambiente de trabalho; 
• o trabalho é fundamentalmente social, envolvendo extensa cooperação e 
comunicação. 
O último padrão — que indica o foco de atenção na natureza social da prática de 

trabalho —, sugerem os autores, mostra que "devemos nos tornar conscientes da natu-
reza cooperativa das tarefas do ambiente de trabalho. Nosso interesse em atividades 
cooperativas não significa que glorificamos a forma como as pessoas trabalham umas 
com as outras, mas, ao contrário, nos força a olhar para o modo como as pessoas de uma 
organização criam, usam e modificam informação, conhecimento, e tarefas. Poucas ta—
refas de trabalho são feitas de maneira isolada, e um número menor ainda pode ser des—
crito facilmente. Enquanto o desenvolvimento tradicional de sistemas trata tarefas como 
um processamento de dados formalizável feito por pessoas isoladas, comunicando-se 
através de canais de dados, a premissa básica de nossa abordagem procura olhar para 
grupos interagindo de diversas maneiras dentro de contextos organizacionais muito 
complexos. E, pela mesma razão, apesar dos métodos tradicionais exigirem a descrição 
destas tarefas, nossa abordagem está baseada na crença de que o complexo padrão da 
vida organizacional não pode ser facilmente descrito. Porisso, precisamos de novas 
ferramentas e técnicas para capturar esta complexidade e para desenvolver uma com—
preensão mais detalhada de sua profundidade". 

Isto significa que o designer de um sistema computacional, olhando para o am—
biente de trabalho de fora, não pode esperar apreender os mesmos significados que uma 
pessoa envolvida nas atividades do dia-a-dia. Da mesma forma, os designers não devem 
esperar que um usuário possa participar automaticamente das atividades de design, que 
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Abordagem tradicional 
• problemas 
• fluxo de informaçáo 
• tarefas 
• habilidades que podem ser descritas 
• regras dos especialistas 
• indivíduos 
• procedimentos baseados em regras  

Abordagem escandinava 
• situações e colapsos 
• relacionamentos sociais 
• conhecimento 
• habilidades tácitas 
• competências mútuas 
• interaçáo em grupo 
• trabalho baseado na experiência 

Quadro 4.1 
Diferenças entre as 
abordagens tradiclnal e 
escandinava. 

Novas bases para o design 
As conclusões formuladas nas seções anteriores baseiam-se em conceitos criados 

por pesquisadores de diversas área do conhecimento. Estes conceitos fornecem uma só—
lida base em Ciências Humanas e serviram de inspiração para o desenvolvimento de uma 
abordagem que leva em consideração as questões apresentadas neste capítulo. Os prin—
cipais conceitos são apresentados a seguir: 

Hermenêutica. A hermenêutica surgiu como uma teoria sobre a interpretação de textos, 
especialmente de textos místicos e sacros. Seus praticantes se debateram com o proble—
ma de caracterizar como as pessoas mantém o mesmo sentido de um texto durante mui—
tos séculos, mas que é compreendido diferentemente a cada época. Um texto religioso, 
por exemplo, continua a ser lido e a servir como uma fonte de significados, apesar das 
mudanças na cultura subjacente e mesmo na própria linguagem. Nesta situação, existem 
algumas questões óbvias. Será que o significado de um texto pode ser definido em algum 
sentido absoluto, independente do contexto no qual foi escrito? Ou só pode ser definido 
em termos do contexto original? Se isto é verdade, é possível ou desejável para o leitor 
transcender a sua própria cultura e a intervenção da história, de maneira a recuperar a 
interpretação correta? 

Se a noção de que o significado está no texto for rejeitada, será que se fica restrito 
a apenas dizer que uma pessoa em particular em um momento particular fez uma in—
terpretação particular? Se isto é assim, será que não se está trocando uma visão da 
realidade aparentemente sólida, mas ingênua, por um aspecto relativístico de uma rea—
ção subjetiva individual? 

Dentro da área de estudo da hermenêutica existe um grande debate entre aqueles 
que colocam o significado dentro do texto e aqueles que veêm o significado como apoia—
do por um processo de compreensão no qual o texto, sua produção, e sua interpretação 
compõem cada um parte vital do conjunto. Existe um debate semelhante na pesquisa 
atual em lingüística e teoria semântica. 

Para a escola objetivista da hermenêutica, o texto deve possuir um significado que 
existe independentemente de qualquer ato de interpretação. Seu objetivo é o de desen—
volver métodos para que as pessoas possam deixar seus preconceitos de lado e produzir 
uma análise objetiva do que realmente está no texto. O ideal é "descontextualizar" com—
pletamente o texto. 

A abordagem oposta — formulada principalmente pelo filósofo Hans Georg Ga—
damer (citado em [2251)—considera  o ato de interpretação como sendo algo primordial, 
compreendendo-o como uma interação entre o horizonte (ou ponto de vista) fornecido 
pelo texto e o horizonte que o interpretador traz para o texto. Para Gadamer, cada leitura 
de um texto constitui um ato de dar significado através de uma interpretação. 

Segundo Gadamer, qualquer indivíduo, ao tentar compreender seu mundo, está se 
envolvendo continuamente em atividades de interpretação. Esta interpretação está 
baseada em preconceitos (ou pré-conhecimento), o que inclui pressuposições implícitas 
na linguagem que a pessoa utiliza. Esta linguagem, por sua vez, é aprendida através de 
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ganismo vem a funcionar adequadamente em seu ambiente é um mecanismo de seleção, 
o que inclui tanto a seleção de mudanças estruturais dentro de um indivíduo quanto a se—
leção de indivíduos pelas possibilidades de sobrevivência e desintegração. Um sistema 
plástico, determinado pela sua estrutura (isto é, um sistema cuja estrutura se modifica 
durante o tempo enquanto sua identidade permanece constante), que seja autopoiético 
deverá, por necessidade, evoluir de maneira a que suas atividades estejam acoplad2s ao 
seu ambiente. Sua estrutura precisa se modificar de maneira a gerar as mudanças de 
estado apropriadas, disparadas por mudanças perturbadoras específicas no ambiente; de 
outra forma, ele (o sistema) se desintegra. 

Neste sentido, Maturana & Varela oferecem uma definição para "aprender": 
"Aprender não é um processo de acumulação de representações de um ambiente; apren—
der é um processo contínuo de transformação de comportamento através da mudança 
constante da capacidade do sistema nervoso de sintetizar estas mudanças"[146], que, se 
associada ao conceito de acoplamento estrutural, constitui "a base não só para as mu—
danças em um indivíduo durante sua vida (aprender) mas também para as mudanças que 
ocorrem através de reproduções (evolução). De fato, toda mudança estrutural pode ser 
vista como ontogenética (ocorrendo durante a vida de um indíviduo). Uma mutação 
genética é uma mudança estrutural para os pais que não tem um efeito direto em seu 
estado de autopoiesis até que tenha um papel no desenvolvimento de uma descendência" 
[146], faz o papel que atribuímos ingenuamente a uma representação do mundo. Como 
resultado deste acoplamento, a estrutura do sistema nervoso gera padrões de atividade 
que são disparados por perturbações específicas e que contribuem para a continuação da 
autopoiesis de um indivíduo. 

A preocupação primária de Maturana é a de entender o que "cognição" pode signi—
ficar quando relacionada com a natureza fundamental dos sistemas vivos. Rejeitando a 
metáfora de processamento de informação como base para a cognição, ele substitui a 
questão "Como um organismo obtém informação sobre o ambiente?" por "Como acon—
tece de um organismo ter a estrutura que permite que ele opere adequadamente em um 
meio no qual existe?" [146]. Uma resposta para esta questão não pode ser gerada pela 
compreensão de como opera um sistema nervoso, mas precisa estar apoiada em uma 
profunda compreensão de como a atividade cognitiva é comum a toda forma de vida, e 
é determinada pelo fenômeno subjacente da autopoiesis. Como observa Maturana, "sis—
temas vivos são sistemas cognitivos, e viver, como um processo, é um processo de 
aprendizado. Esta afirmação é válida pra todos os organismos, com e sem um sistema 
nervoso". 

Artefatos. Artefatos são, segundo o dicionário, objetos feitos pelo homem através de 
seu trabalho. Elui chama a atenção para a posição marxista de que os artefatos não re—
fletem apenas as relações sociais, mas são relações sociais; e para a posição de Heideg—
ger, na qual o uso do artefato deve ser visto como fundamental para a existência humana 
[58]. Para Ehn, deliberadamente ou não, as pessoas, ao criarem artefatos, também criam 
as condições para seu uso. Desta forma, ao fazer o design de um artefato, deve-se incluir 
e antecipar a situação dos usuários e sua compreensão do artefato. 

Entendidos a partir de seu uso, os artefatos possuem algumas características que 
devem ser estudadas (e que serão detalhadas no Capítulo 5): 83 1 
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"É idéia básica deste livro que, por razões epistemológicas, a participação 
é necessária para aprimorar a qualidade do processo de design assim como 
da aplicação, especialmente no que se refere à interface com o usuário. (...) 
Eu advogo uma democratização do design. A participação no design não 
corresponde, por si só, a um design democrático, é apenas um possível passo 
nesta direção. Investigações associadas aos sindicatos, acordos tecnológicos, 
e vários sistemas de negociação são parte dos mecanismos necessários para 
se alcançar a democracia. De acordo com esta visão, precisamos ver o de—
sign como uma atividade que é um processo de negociação entre dtferentes 
grupos com interesses conflitantes e com diferentes recursos e poder para 
atingir seus objetivos." 

Susanne Bodker, Through lhe Interface: A Human Activity 
Approach to User Interface Design, p. 4. 

A própria escolha de se usar o termo design e não o termo mais comum desen-
volvimento, é um exemplo das possibilidades de se enxergar certos aspec-
tos da tecnologia, enquanto cria uma espécie de "cegueira" em relação a ou—

tros: ao utilizar design, o desejo — como Bodker — é salientar as similaridades entre 
as questões da área de computação com outros tipos de design — como a arquitetura — 
onde se busca normas para qualidade exatamente como em outras profissões. Ao mesmo 
tempo, escolher não usar o termo desenvolvimento significa uma atenção menos direta 
no papel que o design de aplicações tem no processo de desenvolvimento organizacional. 

Em design, a interface com o usuário é um aspecto da futura aplicação; a interface 
como usuário é um objeto para o design. Durante ouso, no entanto, a interface determina 
como a aplicação se apresenta ao usuário. Para compreender a interface com o usuário, 
é preciso estudar a relação de uso entre o ser humano e a aplicação. O estudo desta rela—
ção tem sido uma questão de pesquisa para a psicologia, a antropologia, e a filosofia 
(veja, por exemplo, [132] e [147-148]). 

Em Through the Intetface Susanne BOdker explora as possibilidades de oferecer 
uma nova concepção de interface com o usuário [33]. Ela apresenta um quadro de refe—
rência que se apóia na teoria antropológica/psicológica de A. N. Leontjev, cujo trabalho 
apresenta explicações quase operacionais e detalhadas sobre o que os seres humanos fa—
zem quando manipulam artefatos. Para BOdker, "lidar com a atividade de trabalho do 
ser humano significa lidar com o que é especificamente humano, se comparado com ob—
jetos ou animais, a habilidade específica de criar artefatos pensando no seu uso futuro. 
Apenas os seres humanos conduzem um design imaginando ouso futuro do artefato. Os 
seres humanos não conduzem um design como um processo bem planejado onde pri—
meiro se determinam os objetivos e em seguida as ações. Pelo contrário, iniciamos um 
design como um processo onde modificamos nossas ações conforme interagimos com 
o mundo material". 

Como é necessário uma compreensão prática para se fazer uso da compreensão 
teórica, novas sugestões de métodos para o designe para a interface com o usuário de—
vem seguir estas considerações teóricas. Além disso, os novos métodos de design e as 
novas interfaces devem nascer de uma situação especifica de design que, por sua vez, 
deve estar direcionada, como foi visto no Capitulo 4, para as futuras situações de uso. 87 1 
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Isto significa, como salienta BOdker, que "não posso esperar fornecer novos guidelines 
gerais para a interface com o usuário e seu design, nem posso sentar em minha mesa e 
construir exemplos, sem testar realmente a teoria em situações práticas de design". 

Background teórico 
A intenção do trabalho de BOdker é a de facilitar o design de melhores interfaces 

com o usuário, o que significa "começar e terminar como que são computadores e apli—
cativos computacionais, e como eles podem ser construídos para funcionar o mais efi—
cientemente possível". Para ter acesso a este tipo de eficiência, entretanto, são precisos 
métodos diferentes daqueles usados para se obter, por exemplo, eficiência dos algoritmos. 
A teoria dos algoritmos e de sua eficiência se desenvolveu apoiada na Matemática. No 
entanto, para BOdker, "para lidar com a eficiência da interface com o usuário, precisamos 
lidar não apenas com o computador, mas também com a interação entre os seres hu—
manos e os computadores". 

O impacto filosófico de pesquisas como a de Winograd & Flores [225], de Such—
man [215] e de Dreyfus & Dreyfus (H. Dreyfus & S. Dreyfus, Mind Over Machine: The 
Power of Human Intuition and ExpertLse in lhe Era of lhe Computer, Basil Blackwell, 
Glasgow, 1986, citado em [225]) gerou uma nova abordagem teórica que considera a 
atividade humana — incluindo o designe o uso de aplicativos computacionais —como 
não sendo caracterizada basicamente por racionalidade, planejamento e reflexão, mas 
pela prática e pela habilidade das pessoas de agir em situações. BOdker observa que, ape—
sar de Heidegger, Wittgestein, Polanyi, Vygotsky e Leontjev terem desenvolvido suas 
teorias na Filosofia ou na Psicologia, o objetivo dos trabalhos de Winograd & Flores, 
Suchman, Dreyfus & Dreyfus, Em e outros foi o de criar novos fundamentos para o de—
sign de aplicativos computacionais e para a compreensão do papel do computadores na 
vida das pessoas, em atividades humanas gerais ou específicas como o trabalho. 

BOdker apresenta duas razões para adotar a abordagem do psicólogo soviético: (i) 
apesar de todas as teorias partilharem a idéia fundamental de que a prática é a base do 
existir e do fazer dos seres humanos, elas se diferenciam na maneira de considerar a 
linguagem—para Winograd & Flores, toda atividade é basicamente comunicação, "re—
sultando em uma visão de que a prática existe para cada ser humano individualmente"; 
para Dreyfus & Dreyfus, o problema está no aprendizado e na competência dos indiví—
duos, sem associar a "competência às condições materiais, nem que estes artefatos são 
usados em alguma atividade, carregam uma certa prática, e que a competência é algo 
social"; Leontjev considera a prática em relação tanto às condições materiais partilhadas 
pelo grupo de seres humanos quanto à consciência de cada indivíduo; (ii) a abordagem 
utilizada, por exemplo, por Winograd & Flores é a de juntar pedaços de diferentes teorias 
com diferentes tradições, sugerindo que "[estes pedaços] podem ser aplicados em con—
junto e não geram conflitos de pressuposições" [33]. 

O tema da pesquisa de BOdker está centrado em aplicações computacionais, ou ar-
tefatos computacionais. Estes artefatos, segundo BOdker, são empregados pelos usuários 
em atividades de criação de algum produto ou para alcançar algum objetivo. Por um 
lado, a atividade de uso e o produto pretendido são parte da determinação de como o arte—
fato deve ser empregado. Por outro, a construção real do artefato é parte da determinação 
de quais situações de uso e produtos podem ser criados. Relações similares a estas po—
dem ser encontradas entre a atividade de design e o artefato computacional, e entre a si—
tuação de design e os métodos de design que podem ser usados. 
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Bodker avisa, no entanto, que sua pesquisa "de forma alguma encara os métodos 
de design como algo que possa ser seguido como um computador executando um algo—
ritmo. Pelo contrário, os métodos de design são vistos como algo que pode apontar para 
várias formas de alterar as práticas de design em situações especificas". 

A atividade humana e a interação homem-computador 
Nos últimos anos o uso de computadores passou do de uma calculadora para uma 

ampla variedade de aplicações, e o tipo de pessoa que se utiliza de computadores deixou 
de ser um típico especialista da computação. As diversas perspectivas apresentadas no 
Capítulo 2 representam tentativas para compreender esta mudança e adaptar o desenvol—
vimento de sistemas à realidade dos novos problemas esboçados. 

O argumento básico de BOdker é o de que não importa qual abordagem está sendo 
utilizada para a interação homem-computador, sempre será possível encontrar exemplos 
que indicam que a perspectiva não é rica o suficiente para cobrir todo tipo de aplicativo. 
Nem uma perspectiva isolada como "o-usuário-e-sua-ferramenta", nem uma de meio ou 
de comunicação parece ser suficiente para compreender a interação homem-computador. 
BOdker conclui que "precisamos de um quadro de referência que dê conta de ambos os 
usos, de comunicação e de ferramenta, nas situações de trabalho onde os computadores 
estão envolvidos. Este quadro pode ser criado da seguinte maneira: ao conduzir algum 
tipo de processo de trabalho, [uma pessoa] faz mais do que apenas interagir como com—
putador. Ela cria um produto através da ferramenta e se comunica através do meio. A 
pessoa se comunica com seus colegas de trabalho, seja para aprender sobre as ferramentas, 
materiais e produtos de uma dada situação problemática, seja para coordenar o esforço 
comum. A comunicação não acontece isolada da relação com materiais e produtos — 
o significado lingüístico se forma a partir de uma atividade de trabalho comum entre 
pessoas, para contribuir para o objetivo geral do trabalho em si. A interação homem-
computador faz parte de uma atividade de trabalho espec(fica na qual o computador é 
utilizado". 

O principal propósito de BOdker é o de compreender a interação homem-compu—
tador, e as condições para que isso ocorra, isto é, a interface com o usuário. A idéia é a 
de que, de um lado, esta interação não pode ser vista independentemente da situação de 
uso, e, de outro, a compreensão da interface com o usuário não deve apenas dar atenção 
às necessidades de um indivíduo isolado em uma situação específica. A proposta da au—
tora é, então, a de "elaborar uma teoria sobre a interação homem-computador como 
parte de uma teoria do trabalho humano". A abordagem se detém no uso de artefatos 
computacionais na atividade de trabalho humana e, assim, no papel da interface com o 
usuário e da interação homem-computador em uma atividade específica de trabalho. 
Específico para a vida humana, como pode ser visto, é que os seres humanos, ao contrá—
rio dos animais ou das coisas, criam artefatos para serem aplicados em uma atividade 
de uso futura. 

A atividade de trabalho humana 
A atividade de um ser humano faz parte de uma atividade coletiva de vários grupos. 

A atividade individual tem como objetivo (ou é direcionada para) realizar uma determi—
nada tarefa que, por sua vez, contribui para os objetivos da atividade coletiva. 
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Figura 5.4 
Atividade, ações e 
operações (cf. (33)). 

zes, são inarticuláveis, isto é, as pessoas não podem articular qual conjunto de condições 
materiais vai fazer com que se use esta ou aquela operação. Isto dá a uma ação um certo 
senso de imprevisibilidade. Mesmo sendo possível saber alguma coisa sobre qual reper—
tório de operações um ser humano possui com relação a algum propósito, nem a própria 
pessoa, nem um observador podem prever quais operações serão usadas em uma situa—
ção de uso específica. 

Prática. Um grupo de seres humanos que realiza uma atividade coletiva com um obje—
tivo ou meta especifico partilha de uma prática. A prática de um grupo nasce a partir, 
e é alcançada através, de um objetivo ou meta comum, assim como pelas condições para 
a atividade coletiva — como os materiais e a organização ao redor do grupo—, e pelos 
meios de produção da atividade. A prática se reflete pelo repertório de operações de um 
membro do grupo, ao mesmo tempo que o indivíduo toma parte na constituição e pro—
dução da prática do grupo através de sua ações e operações. 

Os meios de produção de uma atividade são importantes portadores de prática. As 
técnicas culturais, que são maneiras específicas de fazer coisas, além da linguagem fa—
lada, pertencem a uma categoria de meios: elas podem ser explicitadas através da arti—
culação do que for inarticulado, mas somente estarão presentes na atividade através das 
ações e operações realizadas por pessoas sobre objetos físicos ou sujeitos. A linguagem 
escrita e os artefatos, os quais podem ser externalizados ativa ou passivamente, podem 
estar presentes nos objetos independentemente das ações de uma pessoa. Um artefato 
externalizado passivamente auxilia na implementação que uma pessoa faz de certas 
operações, às vezes substituindo outras operações anteriores. Na cozinha, uma máquina 
de fazer pão é um exemplo de um artefato externalizado ativamente, enquanto uma xíca—
ra é um exemplo de um externalizado passivamente. 

Alguns aspectos da prática podem ser explícitos. Eles podem ser formulados como 
guidelines e teorias. Eles representam os aspectos articuláveis de uma prática. Por outro 
lado, apenas através de experiências práticas uma pessoa pode aprender as diferenças 
existentes entre um conjunto de ações e operações e outro. Apenas através da experiência 
prática as pessoas podem operacionalizar ações, de maneira a que, mais tarde, as opera—
ções corretas sejam ativadas pelas condições adequadas. Estes aspectos são chamados 
de pessoais ou tácitos. 

Construir um repertório de ações e operações é um dos resultados do aprendizado 
e da socialização de um grupo de seres humanos como, por exemplo, um grupo de tra—
balhadores qualificados em uma prática coletiva. Mas dominar uma prática não significa 
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esta razão, afirma BOdker, é importante saber como aprendemos a usar um novo artefato 
e como isto se diferencia dentro da atividade de uso rotineira. Além disso, é importante 
saber quais impactos esta diferença irá ter no próprio design do artefato. 

BOdker apresenta um sumário sobre como a teoria da atividade humana encara as 
pesquisas e discussões sobre como os seres humanos aprendem e, em particular, como 
criam seus repertórios de operações, que está reproduzido abaixo. 

• A atividade sobre objetos materiais não pode ser aprendida sem experiência 
prática. 
• A atividade que tem uma meta abstrata, como resolver um problema mate—
mático, é mais fácil de ser aprendida se estiver conectada com objetos físicos 
do que com representações abstratas. Aprender com representações é, por 
sua vez, mais fácil com a ajuda da linguagem, que é mais fácil do que uma 
atividade totalmente baseada em reflexões mentais. 
• Quando ocorre uma operacionalização, inicialmente ela é muito especifica 
de uma situação, mas, conforme uma pessoa encontra novas condições, 
cresce o número de situações que podem ser manipuladas. 
• Para o novato, a atividade ocorre a um nível muito detalhado das ações, onde 
cada ação é cuidadosamente planejada. Com  a experiência, isto toma a forma 
de uma totalidade operacionalizada. Isto ocorre através da generalização, 
através da operacionalização de ações planejadas, e através da abreviação, 
uma operacionalização por omissão de certas operações graças às condições 
dadas e a um conhecimento do resultado que será obtido. 
• Uma pessoa passa de um nível de competência para outro seja devido a um 
questionamento pedagógico das operações anteriores e de suas condições, 
seja porque ela esteja tentando aplicar operações antigas a um novo artefato 
e esteja encontrando um colapso. A rapidez da mudança e se a pessoa vai 
continuar no mesmo nível ou avançar, dependem do artefato, dependem de 
quanto a pessoa pode confiar em suas generalizações, dependem do tipo de 
educação que recebeu, e dependem se a pessoa pode usar as experiências de 
outros tipo de atividades. 
• Se um artefato funciona corretamente, seu uso é operacionalizado. Ideal—
mente, a aprendizagem começa com ações direcionadas para o artefato e ter—
mina sem estas ações. 
O mais importante para o design de um artefato é ser contruido a partir da prática 

de trabalho existente de maneira a evitar de se transformar usuários experientes em no—
vatos, tanto no que se refere à prática geral da atividade quanto ao uso especifico do arte—
fato. Além disso, o design modifica a prática ao introduzir o novo artefato, mas a prática 
também pode ser influenciada pela educação: o desafio é o de criar através do design a 
educação necessária para alterar a prática de maneira a fazer uso do artefato. BOdker en—
fatiza esta afirmação dizendo que "o design é um processo de aprendizado para os 
participantes, isto é, se usuários competentes tomarem parte no design, tanto a sua prá—
tica geral quanto a especifica em relação ao artefato serão modificadas enquanto a ativi— 
dade estiver ocorrendo". 	
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objetos diferentes. O aplicativo computacional passa a ser o artefato de várias atividades 
diferentes e a alternância entre objetos/sujeitos passa a fazer parte do que o usuário faz 
enquanto utiliza o aplicativo. 

A questão aqui não é dizer que os artefatos computacionais sejam muito diferentes 
dos artefatos tradicionais, mas sim dizer que eles podem ser muito diferentes mesmo 
quando executam um papel no uso como os tradicionais. Quando as pessoas deixam de 
falar de uma atividade de uso especifica e passam a falar de um artefato especifico, elas 
não podem mais falar sobre um objeto, um repertório de operações, etc. É necessário fa—
lar sobre um número de objetivos ou metas, ou de um certo tipo de objetivos ou metas, 
sobre determinados tipos de sujeitos e objetos sobre os quais os usuários do artefato po—
dem realizar certas ações, e assim por diante. Sem uma situação de uso específica, as 
pessoas só podemfalar sobre intenções. Os artefatos computacionais foram criados para 
dar apoio a um tipo especifico de atividade. Eles nasceram a partir e por causa de uma 
prática especifica. Eles nasceram a partir de várias outras condições para este tipo de ati—
vidade. 

Em uma determinada atividade onde o artefato for usado, o usuário pode realizar 
alguma ação em alguns objetos através do artefato, outras ações sobre alguns outros ob—
jetos ou sujeitos, e ainda outras sobre o artefato enquanto objeto. Algumas destas ações 
podem fazer parte dos aspectos comunicativos da atividade humana e outras dos aspec—
tos instrumentais. Tradicionalmente, alguns artefatos foram criados basicamente para 
atender os aspectos instrumentais e outros para os aspectos comunicativos. Para muitos 
dos aplicativos computacionais, esta distinção não é muito clara, porque os aplicativos 
intermediam ações e operações tanto para objetos quanto para sujeitos. 

A interface com o usuário. Ao aceitar determinadas ações, o artefato computacional 
aceita tanto aspectos intencionais quanto operacionais —o quê pode ser feito através do 
artefato e como isto pode ser feito. Tradicionalmente, as pessoas associam os aspectos 
intencionais com afuncionalidade de um sistema — o quê pode ser feito através do apli—
cativo. Esta noção pertence à tradição racionalista apresentada no Capitulo 3. Enquanto 
esta tradição acredita que a atividade humana é conscientemente planejada, para a abor—
dagem da atividade humana, a funcionalidade pode ser vista como algo que só se revela 
durante colapsos. Nestas situações é possível perceber as propriedades dos resultados 
do processo de uso — sobre o que foi feito — pressupondo uma situação de uso. 

As condições que são dadas pelo aplicativo computacional para os aspectos opera—
cionais compõem o que é chamado de interface como usuário. A interface com o usuário 
representa as condições limites do artefato para como as ações podem ser realizadas. As 
partes constituintes desta interface podem ser tanto as condições para as operações dire—
cionadas ao artefato quanto para as operações direcionadas em diferentes níveis aos su—
jeitos ou aos objetos. Para BOdker, desta forma, é possível definir a interação homem-
computador como "a operação humana de um aplicativo computacional". 

A interface com o usuário aceita ações direcionadas para diferentes sujeitos e obje—
tos com os quais o usuário tenciona lidar através do artefato. Mas o artefato como tal é 
transparente no sentido de que pode não ser um objeto para as ações do usuário durante 
o uso regular. 

Como é possível distinguir quando o usuário está manipulando um objeto no ou 
através do artefato, e quando ele está se comunicando com outro ser humano através do 
artefato? Os diferentes tipos de situações podem ser descritos como (segundo Bodker): 

97 1 





o interface com o usuário é onde está a açõo 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

• e. a a  
*- objeto no mundo 	al 

 

momento 2 1 
X 
X 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

artefato 

                   

                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                     

                     

                     

/momento 1 
f 	 objeto  no 

computador 

• Os aspectos físicos, o suporte para as operações direcionadas ao aplicativo 
computacional como um objeto físico. As pessoas encontram este objeto em 
um colapso total ou antes de conhecer o aplicativo. Os aspectos físicos são 
as condições para a manipulação física do artefato. As pessoas se adaptam às 
forma e configuração do artefato, e uma má adaptação pode impedir a forma—
ção de certas operações. 
• Os aspectos de manipulação, o suporte para as operações direcionadas ao 
aplicativo computacional. Um colapso nestas operações fará o artefato apa—
recer para as pessoas como um objeto. Os aspectos de manipulação compõem 
as condições para a transparência do artefato. Como o artefato é uma objeto, 
estas operações são inerentemente instrumentais, não importando se as ações 
são comunicativas ou instrumentais. Em uma situação de colapso, por exem—
plo, este tipo de operação pode ser conceitualizada, por meio da qual o usuá—
rio pode ser forçado a realizar ações direcionadas ao artefato como um obje—
to. 
• Os aspectos relativos ao sujeito/objeto que constituem as condições para 
as operações direcionadas aos objetos ou sujeitos com as quais os usuários 
lidam no artefato ou através do artefato. Diferentes partes dos aspectos rela—
tivos ao sujeito/objeto estão relacionadas a diferentes sujeitos ou objetos, 
mas também faz parte destes aspectos a alternação entre sujeitos/objetos. 
Os aspectos físicos podem ser mais tangíveis ou manifestos do que os outros, o que 

pode sugerir que eles teriam um status diferente. Isto é verdade, segundo Bodker, apenas 
de uma forma: os aspectos físicos compõem a natureza que as pessoas podem sentir, ver 
e ouvir em uma situação de colapso total. Culturalmente, no entanto, todos os três aspec—
tos são dependentes uns dos outros na prática. Para o usuário competente, todos os as—
pectos estão igualmente presentes em uma específica atividade de uso: os três constituem 
a totalidade e a possibilidade de alteração entre os aspectos. 

Os aspectos físicos e os de manipulação são condições para possíveis operações 
direcionadas ao artefato e ações direcionadas ao sujeito/objeto. Os aspectos relativos ao 
sujeito/objeto acrescentam as condições para possíveis operações direcionadas ao su—
jeito ou ao objeto. Nas atuais situações de uso, podem ocorrer colapsos entre quaisquer 
dois sujeitos/objetos, e uma operação direcionada a um sujeito/objeto pode ser um pré- 

Figura 5.6 
Objeto também existe 
fisicamente, mas só está 
presente como uma 
representação no aplicativo 
(cf. (33)). 
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objeto no 
computador 

Figura 5.7 
Objeto está fisicamente 
presente fora do artefato (cf. 
(33)). 

I mo 

requisito para uma ação ou operação direcionada a outro sujeito/objeto. Deste ponto de 
vista, os três aspectos são independentes, mas um software ou um hardware pode ser for—
mado por várias partes dos aspectos (veja Figura 5.8). 

A interface com o usuário, como afirma Bodker, só se revela totalmente para o 
usuário através do uso. 

Design de artefatos computacionais 
Realizar um design com a atividade de uso futura em mente também significa partir 

das práticas atuais dos futuros usuários. É através das experiências destes usuários que 
nasceu a necessidade de um design, e é esta prática especffica que deve ser aplicada e 
modificada na atividade de uso futura. O design de artefatos computacionais é um ponto 
de encontro de várias práticas diferentes, onde a troca de experiências é algo que exige 
um esforço deliberado. O design é umprocesso de aprendizagem, visto pelos participantes 
tanto como um processo coletivo quanto como individual. Os diferentes grupos envol—
vidos aprendem sobre a prática dos outros grupos participantes. Para os especialistas em 
computação, isto significa aprender sobre o trabalho e os pré-requisitos do domínio do 
aplicativo. Para os usuários significa que a aprendizagem sobre computadores é combi—
nada com a aprendizagem sobre o design de aplicativos computacionais. Para todos os 
grupos, o contato com práticas de outros grupos contribui para a aprendizagem da pró—
pria prática, o que revela um aspecto criativo do design: as possibilidades de conhecer 
novas maneiras de fazer algo, que transcende as práticas tradicionais. 

O design está baseado nas práticas dos usuários mas pode modificar todos os seus 
aspectos. A conceitualização, o processo de tornar consciente a natureza das práticas 
humanas, ocorre em diferentes situações e é ativada por diferentes significados. Em de—
sign, é necessário conhecer todos os significados que ativam a consciência sobre todos 
os aspectos da prática enquanto, ao mesmo tempo, é necessário perceber que alguns dos 
aspectos tácitos da prática são melhor tratados sem a atuação da conceitualização. Neste 
processo, surgem duas metas de design potencialmente conflitantes: a de que os futuros 
usuários devem ter acesso ao artefato-que-será-construido; e a de que a equipe de desen—
volvimento precisa de uma base formal e detalhada para a sua programação. Este 
conflito potencial pode ser resolvido de duas formas: permitindo que os usuários consi— 
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Métodos para design de Interfaces 
As equipes de desenvolvimento precisam modificar seus métodos e padrões. Os 

designers como indivíduos e como membros destas equipes precisam alterar suas 
práticas para poderem lidar com as novas tecnologias. Encontrar o método correto para 
construir uma interface com o usuário não é uma tarefa fácil. A maior parte dos métodos 
existentes não deixa claro qual perspectiva está sendo usada, o que impede a previsão 
de qual tipo de interface ou aplicativo será construido. BOdker propõe uma taxonomia 
dos métodos de design que é basicamente prescritiva sobre o processo de design. O ob-
jetivo desta taxonomia é o de revelar que tipos de interface são inerentes à aplicação de 
um método específico. A taxonomia está estruturada a partir das seguintes áreas: 

• Domínio de aplicação, metas, objetivos e propósitos. Um método traz 
consigo, muitas vezes de maneira implícita, um domínio de aplicação que 
revela alguma coisa sobre qual o tipo de mudanças organizacionais e de apli-
cativo computacional que formam a meta ou o objetivo da atividade total. 
Um método para o design de aplicativos financeiros pode ser muito diferente 
do que um método para o design de aplicativos inovadores ou específicos pa-
ra um determinado propósito. Os propósitos, objetivos e metas prescritos por 
um método, assim como os tipos de visões que serão usados, têm importantes 
conseqüências para que tipos de interfaces serão construídas e como isso será 
feito, quando o método for aplicado. 
• Meios de produção do design, colapsos e prática de uso. Os meios de 
produção do design, ou as diferentes técnicas e artefatos sugeridos pelo mé-
todo, trazem consigo a perspectiva do método, e através de seu emprego os 
usuários irão adotar seu ponto de vista e sua "cegueira". Dois aspectos são 
importantes neste item: o papel da prática de uso e o conhecimento sobre 
colapsos em design. Os métodos devem tratar diferentemente os aspectos 
articulados, não-articulados e inarticuláveis do uso. Devem, também, pres-
crever os propósitos comunicativo e instrumental das atividades de design. 
• Propriedades do produto. A distinção entre as ações e operações instru-
mental e comunicativa é importante não apenas para os propósitos das ativi-
dades de design, mas também para o produto do design. Por exemplo, será 
que o futuro artefato irá apoiar o lado instrumental ou o comunicativo da ati-
vidade humana? Ou ambos? Será que o usuário conseguirá distinguir entre 
os artefatos de uso coletivo e os de uso individual? 
• Aspectos do aplicativo computacional. A distinção de qual o foco de 
atenção do método, se na prática de uso ou no conhecimento sobre colapsos, 
também leva à distinção entre se o método quando for aplicado levará os de-
signers a começarem pelos aspectos intencionais do futuro artefato (a 
funcionalidade) ou pelos aspectos operacionais (a interface com o usuário). 
Os métodos tratam diferentemente os aspectos fiskos, de manipulação e 
orientados a sujeitos/objetos da interface. flexibilidade, simplicidade e 
consistência são os conceitos que podem caracterizar estes aspectos. 
Segundo BOdker, para elaborar uma nova abordagem para o design, são necessárias 

sugestões mais elaboradas de métodos de design para interfaces com o usuário. No pró-
ximo capítulo são apresentados alguns dos meios deprodução para o design desenvolvidos 
a partir das questões tratadas acima. 
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Um dos maiores prazeres do 
homem é o de estar 
completamente envolvido em 
seu trabalho. O artesão sabe 
disso. 
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Figura 6.1 
Os três dominios de discurso 
no processo de design (cf. 
(110)). 

r trabalho atual do 	 opções tecnológica 
usuário ...)\•• 

processo de design1  • 

novo sistema 

ativam mudanças no estado das pessoas envolvidas, o que por sua vez leva a uma con—
gruência estrutural (acoplamento social) entre os parceiros de comunicação. (...) A co-
municação é criada por pessoas que interagem". 

Maturana & Varela afirmam que o domínio de interação de uma pessoa corresponde 
ao seu domínio cognitivo (veja Capítulo 4). Isto implica que os tipos de atividades nas 
quais as pessoas se envolvem delimitam os tipos de conhecimento que são capazes de 
desenvolver. Técnicas como prototipagem, mapeamento, workshops futuros, e design 
metafórico são alternativas (à escrita) que criam condições para o desenvolvimento de 
acoplamento social e, portánto, de comunicação bem sucedida. 

A Figura 6.1 ilustra a idéia do design como "construtor-de-pontes", sugerida por 
Fensing & Munk-Madsen. Para estes autores, o design está baseado em dois domínios 
de discurso: o trabalho atual dos usuários e as opções tecnológicas. O resultado deste 
processo leva a um terceiro domínio: um novo (ou apenas modificado) sistema compu—
tacional, o que implica em mudanças no conteúdo e na organização do trabalho do usuá—
rio. 

Baseados nesta distinção; Kensing & Munk-Madsen propõem cinco teses que mo—
delam a comunicação usuário-equipe de dsenvolvimento [1101: 

• Principais domínios de discursa No design, os principais domínios de dis—
curso são o trabalho atual do usuário, as opções tecnológicas e o novo siste-
ma computacional (veja Quadro 6.1). O conhecimento destes domínios pre—
cisa ser desenvolvido e integrado para que o processo de design seja bem su—
cedido. 
• Áreas que os usuários devem conhecer bem. Os usuários devem ter uma ex-
periência concreta com o seu trabalho. 
• Áreas que a equipe de desenvolvimento deve conhecer bem. A equipe de 
desenvolvimento deve possui conhecimento abstrato e experiência concreta 
relativa às opções tecnológicas. 
• Conhecimento que deve ser adquirido pelos usuários durante o processo 
de design. É responsabilidade da equipe de desenvolvimento aplicar ferra—
mentas e técnicas que permitam aos usuários desenvolver estruturas signifi-
cativas sobre o seu trabalho atual, visões e propostas de design, e experiência 
concreta com o novo sistema. 
• Conhecimento que deve se adquirido pela equipe de desenvolvimento du-
rante o processo de design.É responsabilidade da equipe de desenvolvimento 
aplicar ferramentas e técnicas que permitam à equipe desenvolver estruturas 
significativas sobre o seu trabalho atual, visões e propostas de design, expe-
riência concreta com o trabalho atual dos usuários, e experiência concreta 
com o novo sistema. 

mo" mo% 
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Trabalho atual do 
usuário 

Conhecimento abstrato Estruturas relevantes no 
trabalho atual do 
usuário (2)  

Experiência concreta 	Experiência concreta 
com o trabalho atual 
do usuário (1)  

Os números entre parênteses referem-se ao Quadro 6.2. 

Novo sistema 

Visões e propostas de 
design (5) 

Experiência concreta 
com o novo sistema (6) 

Opções tecnologicas 

Overview das opções 
tecnológicas (4) 

Experiência concreta 
com as opções 
tecnológicas (3) 

Quadro 6.1 
Seis áreas de conhecimento 
para a comunicaçõo 
usuário/equipe de 
desenvolvimento (cf. (110)). 

Areas de conhecimento 
Ferramentas e técnicas 

Observações 
Entrevistas com usuãrios 
Auto-registro 
Equipe de desenvolvimento realizando o trabalho do usuário 
Gravaçõo em vídeo 

  

Réplicas e e 
Experimentos think-aloud 

 

e e 
Desenhos detalhados e. 

 

Modelagem conceituai 

  

Análise cultural 	 e 
Análise orientada a objeto 	 e 
Design orientado a objeto 
Listas de eventos e 

e 

 

Diagramas de entidade-relacionamento e 
Grafos murais e e 
Mapeamento 

  

Workshops futuros 
Design metafórico 
Diagramas de fluxo de dados 
Análise de linguagem 	 e 

e 
e 

Jogos com cartas 

 

e 
Prototipagem 

 

e e. 
e Visitas a outras instalações  

Estudo da literatura  
Estudo de software padrõo 
Forum teatral 

 

 

e 

 

e. 

 

e 

Quadro 6.2 
Ferramentas e técnicas para 
desenvolvimento do 
conhecimento (cf. (110)). 

Este modelo pode ser utilizado para definir uma "caixa de ferramentas" com fer-
ramentas e técnicas que facilitem a comunicação entre usuário e equipe de desenvol-
vimento. O Quadro 6.2 apresenta uma relação de ferramentas e técnicas que podem ser 
aplicadas para cada área de conhecimento do Quadro 6.1. O Quadro 6.2 acentua as dife-
renças entre os propósitos de cada ferramenta ou técnica, mesmo que elas se adeguem 
a mais de um conhecimento. 

O uso de cada uma das ferramentas ou técnicas deve ser adequado às condições 
particulares do processo de desenvolvimento de um especifico sistema. Em especial, 
Kensing & Munk-Madsen recomendam que a experiência anterior dos usuários com 
estas ferramentas ou técnicas deve ser levada em consideração. Algumas delas pratica- 
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mente sempre são usadas com sucesso por usuários e designers. Outras devem fazer 
parte de um processo mais longo, no qual a equipe de desenvolvimento capta informações 
em cooperação com os usuários, produz descrições isoladamente, e finalmente apresenta, 
discute e altera estas descrições com os usuários. Técnicas como workshops futuros e 
réplicas pertencem à primeira categoria, enquanto análise orientada a objeto e modelagem 
conceituai pertencem à segunda. 

Gerando visões: workshops futuros e design metafórico 
A preocupação básica desta técnica é a dar apoio à geração de visões sobre o uso 

futuro de computadores. Um problema crítico para o design cooperativo é que não exis—
tem métodos que auxiliem nesta parte do projeto. As pesquisas empíricas têm mostrado 
que, enquanto se gasta boa parte dos recursos de um projeto na tarefa de entrevistar 
usuários sobre a sua forma de trabalhar, poucos recursos são destinados para auxiliar os 
usuários e os designers a gerarem idéias alternativas sobre como podem vir a ser as si—
tuações de trabalho no futuro. Algumas das classes de questões relacionadas a este pro—
blema são [110]: 

• As atividades de desenvolvimento dão pouca ou nehuma atenção às mu—
danças que ocorrem no conteúdo do trabalho, na autonomia das pessoas, na 
carga de trabalho, etc. introduzidas pelo novo sistema; 
• Os objetivos do sistema são ambíguos e muitas vezes mal definidos, porque 
a preocupação básica está relacionada com questões técnicas e econômicas; 
• Os objetivos do sistema servem para motivar a gerência e a equipe de desen—
volvimento, mas não os usuários. O resultado disto é que o sistema soluciona 
o problema "certo", porque não existe incentivo para a participação e a cop—
tribuição dos usuários; 
• O processo utilizado no desenvolvimento está baseado em atividades de um 
especialista e tende a usar um modelo de usuário médio, em vez de um indi—
víduo caracterizado por suas necessidades; 
• Os métodos e as técnicas utilizados estão orientados para o aprimoramento 
do trabalho dos analistas de sistema e dos programadores; não foram pla—
nejados para auxiliar os usuários a tomar parte no processo e construir sis—
temas de que realmente precisem; 
• Em geral, as abordagens conceituais resolvem os problemas errados em vez 
dos corretos; 
• Atitudes ou reações negativas em relação ao sistema construído podem ser 
encontradas em várias formas de expressão, que vão do ludismo e sabotagem 
à falta de motivação para usar o sistema da melhor maneira possível. 
Estas questões se relacionam à cooperação entre designers e usuários quando estão 

gerando visões ou quando estão definindo os objetivos do sistema. Kenning & Madsen 
argumentam que o processo de criar visões sobre as futuras situações de trabalho deve 
ser apoiado explicitamente e derivado de uma interação entre as competências dos usuá—
rios e dos designers. Para este propósito, a "caixa de ferramentas" dos designers pode 
ser suplementada por abordagens menos formais do que as que estão atualmente em uso. 
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Background. A técnica de workshops futuros foi desenvolvida originalmente para gru—
pos de cidadãos com recursos limitados que queriam tomar parte nos processos de deci—
são das autoridades de planejamento público (planejamento urbano, projeções ambientais, 
crises de energia, etc.). Kenning propôs o emprego desta técnica no desenvolvimento de 
sistemas, procurando antecipar visões do futuro e discutir como estas visões poderiam 
ser concretizadas. Os participantes devem partilhar a mesma situação problemática, 
devem partilhar o desejo de realizar mudanças na situação de acordo com suas visões, 
e devem partilhar um conjunto de meios para esta mudança. 

Como forma de ampliar a perspectiva dos participantes, os facilitadores são 
encorajados a intervir a nível de conteúdo para introduzir metáforas. Ouso de metáforas 
é muito útil se os participantes se sentem bloqueados ou desenvolvem uma crítica pouco 
abrangente. Geralmente, um workshop futuro é conduzido por um ou dois facilitadores, 
com não mais do que vinte participantes. Os facilitadores tentam assegurar uma distri—
buição equitativa do tempo que os participantes têm para falar, e que todos possam 
acompanhar as discussões, sugerindo que todos escrevam suas idéias em sentenças 
curtas em murais (a forma mais comum empregada é a de uma grande folha de papel 
colocada sobre uma parede). 

Kenning & Madsen acreditam que a metáfora estimula os participantes a olharem 
para as questões a partir de vários pontos de vista. A essência de uma metáfora está em 
falar sobre alguma coisa em termos de outra, com as duas coisas sendo diferentes em 
algum sentido. As metáforas não estão reservadas apenas aos poetas — elas permeiam 
a vida das pessoas. Portanto, em contraste com as ferramentas de descrição formal de 
sistemas, as metáforas são uma parte natural da linguagem do cotidiano. Assim, as 
metáforas podem ser utilizadas como uma ferramenta bem como para a ação das 
pessoas. As metáforas apoiam a reflexão dos usuários sobre as suas práticas atuais de 
trabalho e estimulam suas visões sobre maneiras alternativas de trabalho. 

Um workshop futuro é dividido em Cês fases: a de Critica, a de Fantasia, e a de 
Implementação. Basicamente, a fase de Crítica tem como objetivo levantar as questões 
relativas às atuais práticas de trabalho; a fase de Fantasia dá aos participantes a liberdade 
para imaginar "como" o local de trabalho poderia ser diferente; e a fase de Implementação 
procura identificar os recursos necessários para mudanças realistas na situação. 

Ações iniciais. O grupo começa por desenvolver um repertório comum a partir do qual 
o workshop pode ser realizado: participar das atividades diárias dos usuários como 
aprendizes pode auxiliar os designers nesta etapa. Uma atividade em paralelo pode ser 
a busca por padrões de interação entre os vários grupos de usuários envolvidos, a atenção 
para a linguagem de trabalho, e ao ambiente físico do local. Outra atividade pode ser a 
de visita a locais de trabalho diferentes do dos usuários, onde se pode coletar idéias para 
as metáforas que estimulam visões alternativas. Isto acontece em função das implicações 
sugeridas pelos diversos usos dos computadores observados nas visitas. 

Fase de Crítica. No início do workshop futuro, os facilitadores introduzem a técnica aos 
participantes, e o plano para as atividades conjuntas é discutido e ajustado. Basicamente, 
a fase de Crítica é como um brainstorming estruturado que tem como foco de atenção 
os atuais problemas encontrados pelos usuários no trabalho. O primeiro passo pode ser 
realizar a crítica da próprias práticas de trabalho do grupo: que podem ser formuladas 
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Fazendo réplicas ou colocando as mãos no futuro 
Para auxiliar na atividade de design de imaginar o futuro, a equipe de desenvol—

vimento pode se valer da utilização de réplicas (mock-ups) dos equipamentos que po—
derão fazer parte do sistema. Este tipo de réplicas pode ser construído de maneira 
econômica, evitando que ocorra um grande investimento em equipamento antes do 
sistema estar pronto. EM & Kyng descrevem o uso de papelão, projetores de slides, 
telas, caixas, madeira, e outros produtos baratos na construção de réplicas, com o obje—
tivo de permitir que os usuários tenham uma experiência concreta com o futuro sistema. 
Os exemplos apresentados por estes autores vão de "computadores de papelão" até "ré—
plicas de computadores" [59]. 

Por que réplicas? Elm & Kyng sugerem que o design de artefatos como réplicas pode 
ser muito útil nos primeiros estágios do processo de design. Estas réplicas encorajam o 
ativo envolvimento dos usuários. "Eles auxiliam atualmente os usuários e designers a 
transcender os limites da realidade e imaginar o impossível". 

Mas por que estas réplicas são úteis, apesar de praticamente não terem nenhuma 
funcionalidade e do fato de serem um tipo de simulacro? As respostas, segundo Hm & 
Kyng, incluem: 

• as réplicas encorajam os usuários a "porem a mão experimentalmente", 
nascendo daí um envolvimento que vai além da reflexão aposteriori permi—
tidas pelas descrições de sistemas tradicionais; 
• as réplicas são compreensíveis, não existindo então a confusão entre a si—
mulação e a "coisa real", e todos possuem a competência mínima para modi—
ficá-las; 
• as réplicas são baratas, permitindo que sejam feitos vários experimentos 
sem grandes investimentos em equipamento, compromissos, tempo, e outros 
recursos; 
• é divertido trabalhar com as réplicas. 
As réplicas têm um papel importante na sociedade: as crianças sempre brincaram 

com réplicas como bonecas, carros, etc. É diffcil imaginar a vida humana sem esse tipo 
de brincadeira. O uso proposto por EM & Kyng é semelhante a estas brincadeiras, mas, 
segundo estes autores, a maior inspiração veio do design industrial, que se utiliza de ré—
plicas há décadas, principalmente no que se refere ao design ergonômico. 

Existem diversos exemplos da utilização de réplicas por designers industriais. Eles 
foram capazes de simular o trabalho futuro: o fluxo de encargos, as tarefas de cada ope—
rador, incluindo a carga de trabalho, e a possibilidade de auxílio mútuo quando ocorrem 
estrangulamentos na produção. A partir desta simulações geralmente são feitos aprimo—
ramentos, incluindo sugestões para reduzir o desconforto ffsico e para novas formas de 
cooperação. 

O uso de réplicas proposto por Ehn & Kyng é similar 3D uso industrial, mas, no 
entanto, concentra sua atenção em construir jogos para a imaginação de futuros 
processos de trabalho. Em contraste com os designers industriais, o foco maior está na 
funcionalidade do hardware e do software dos futuros artefatos em vez de nos aspectos 
ergonômicos. 





ferramentas e técnicas para o design cooperativo I 

baseados em computadores. Estes protótipos serão apresentados e discutidos na 
próxima seção. Mas, o que pode acontecer na fronteira entre "computadores de papelão" 
e os protótipos "reais"? 

Como primeiro passo, pode-se considerar algumas possibilidades que são mais 
complexas, apesar de não serem baseadas em computadores. Dependendo da disponi—
bilidade e das habilidades do grupo de design, estas possibilidades podem incluir pro—
jetores de slides e de sobreposição, gravadores e vídeos. Estas artefatos são familiares 
para os participantes do grupo, no sentido de que podem distinguir facilmente quando 
ocorrem disfunções nos artefatos ou no design. Ao mesmo tempo que fornecem algumas 
funcionalidades que estão além das possibilidades do papelão, tornam possível um look 
& feel mais próximo do que será apresentado pelo futuro produto. As dificuldades, 
entretanto, aparecem em função deste tipo de réplica exigir mais habilidades e recursos, 
tanto em tempo como em dinheito, além de serem mais difíceis de modificar. 

Nesta fronteira entre réplicas e protótipos, as distinções entre os dois não são fáceis 
de identificar. De fato, Elui & Kyng não veêm as diferenças entre uma réplica e um pro—
tótipo como uma questão de se o computador está sendo usado ou não. Com  as réplicas 
— usando-se computadores ou não—, o foco de atenção está no apoio para imaginação 
de maneira geral. Utilizando uma analogia com a produção de filmes, este tipo de ante—
visão foi chamado de prototipagem via storyboard (veja seção com este título neste ca—
pítulo). Segundo Bui & Kyng — citando o produtor do storyboard do filme Uma Cilada 
para Roger Rabbit, Marty Kline —, "um storyboard é uma forma de ver o filme sem 
gastar muito dinheiro... Não é o filme pronto, mas representa uma primeira tentativa de 
olhar para ele". 

Passando de réplicas e prototipagem via storyboards para protótipos reais, a aten—
ção se desloca para as possibilidades de demonstrar a real funcionalidade de um design. 
Protótipos computacionais diferem do uso de computadores nas réplicas de duas manei—
ras. Muitas vezes, os computadores são utilizados nas réplicas com propósitos diferentes 
daqueles pretendidos pelo futuro sistema computacional. Os computadores não têm 
nenhuma posição privilegiada em relação ao papel ou ao papelão. Eles são utilizados 
apenas com base no quão bem podem contribuir para criar a ilusão de uso do futuro 
sistema. Segundo Elm & Kyng, "olhamos primeiro para o uso de computadores como 
uma forma de aprimorar a eficiência na construção e modificação de réplicas. Somente 
então olhamos para maneiras de explorar as limitações tecnológicas via computadores. 
Por último, discutimos a questão de obter mais funcionalidade" [59]. 

Prototipagem cooperativa 
BOdker & GrOnbwk encontram fortes argumentos para um envolvimento mais ati—

vo e direto dos usuários no design de sistemas computacionais, para que possam experi—
mentar como serão as funções do sistema na situação de uso [37]. Para estes autores, 
"experimentar não significa ler uma descrição do sistema, nem assistir a uma demons—
tração. Achamos que a prototipagem pode ser muito útil na descoberta de aspectos 
inarticulados [veja Capítulo 5] do trabalho do usuário e contribuir para o design de ferra—
mentas aprimoradas. Ao experimentar o 'futuro', podem ocorrer colapsos que obrigam 
a mudanças no protótipo e, eventualmente, mudanças no futuro sistema computacional. 
Em relação às réplicas, a principal vantagem da prototipagem é apresentar melhor os as—
pectos dinâmicos do futuro aplicativo" [37]. 
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ocorreu por causa da falta de treinamento, de uma solução incompleta ou ruim de design, 
ou por alguma outra razão. Os colapsos originados por soluções ruins ou incompletas 
de design podem ser rapidamente aprimorados, reestabelecendo a avaliação fluente do 
protótipo" [37]. 

Para experimentar completamente o protótipo, os usuários precisam ter controle 
de seu uso por um bom período de tempo, e devem poder usá-lo em uma situação de tra—
balho. O papel do designer inclui a antecipação da situação de uso e a construção/limpe—
za dos protótipos durante as várias sessões de prototipagem. A prototipagem cooperativa, 
segundo BOdker & GrOnbwk, deve ser realizada por um pequeno grupo de designers e 
usuários com acesso a ferramentas computacionais flexíveis para o rápido desenvol—
vimento e modificação dos protótipos. 

Exemplo. Um exemplo de aplicação da protolipagem cooperativa é o de desenvolvimento 
de uma interface para um sistema de controle em clínicas odontológicas [36]. Os usuá—
rios finais eram assistentes em clínicas das escolas públicas da Dinamarca. O propósito 
destas clínicas é manter check-ups regulares e tratamento para as crianças das escolas. 
As assistentes possuíam pouca ou nenhuma experiência com computadores. 

O processo de prototipagem foi conduzido de maneira a que as assistentes apren—
dessem sobre tecnologia computacional — sobre design de sistemas em geral e design 
para clínicas odontológicas em particular. Um protótipo inicial foi preparado —com re—
latórios e dados fictícios—em HyperCard. As sessões iniciaram com uma demonstração 
do protótipo; foi explicado que o protótipo fora construído em uma ferramenta flexível 
o suficiente para facilmente permitir alterações, e foi pedido que as participantes apre—
sentassem sugestões para o aprimoramento da interface. A designer tentou se manter 
afastada de maneira a permitir que as assistentes experimentassem por si mesmas o pro—
tótipo e imaginar que estivessem realizando as tarefas diárias de uma clínica. A designer 
só interviu no processo quando ocorria uma situação de colapso na qual as assistentes 
tinham problemas ou sugestões para aprimoramentos. 

Alguns exemplos de aprimoramentos que resultaram da cooperação com as assis—
tentes na sessão de prototipagem são: 

• modificação da representação dos dentes — aimagem inicialmente usada 
estava "de cabeça para baixo" (veja Figura 6.2); 
• representações alternativas paraos tratamentos dentários —as assistentes 
solicitaram uma representação direta na imagem; 
• design do layout dos relatórios —os relatórios iniciais foram modificados 
e adaptados. 

Figura 6.2 
Representação direta de 
dentes em um protótipo de 
controle odontológico (cf. 
(37)). 
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